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1 – AÇÕES REALIZADAS EM 2009 
 

1.1 – CONSTITUIÇÃO DA GERÊNCIA DE FORMAÇÃO PERMANENTE  

 

A partir da Lei Complementar Nº 348, de 27 de janeiro de 2009, que dispõe sobre 

o modelo de gestão e a estrutura organizacional da administração pública municipal de 

Florianópolis, a Secretaria Municipal de Educação (SME), cria a Gerência de Formação 

Permanente. 

Tendo como base a referida Lei, inicia-se em 2009, no segundo semestre o 

processo de estruturação da Gerência de Formação Permanente (GEPE), constituindo-se a 

equipe de trabalho formada pelos profissionais: Rosângela Kittel, Jerusa Gonzaga Laus, 

Mônica Wendhausen e Ivone Silva, bem como incorporando o Departamento de Eventos 

(DEVE) e Departamento de Saúde e Bem Estar do Servidor (DESABES). Com esta 

configuração a GEPE passa a ter como atribuição propor, articular e consolidar a política 

de formação continuada dos profissionais da educação. 

As atividades realizadas neste período foram centralizadas na administração e 

organização da logística do Centro de Educação Continuada (CEC), bem como demais 

atividades próprias do DEVE e DESABES. 

A GEPE criou o Grupo Gestor Pedagógico (GEPED), composto pelos Gerentes 

das Diretorias da SME, que se reuniam sistematicamente, visando a articulação das ações 

de formação continuada, compreendendo esta como processo que associa deferentes tipos 

e modalidades de estudo, de forma que os profissionais possam, coletiva ou 

individualmente, adquirir novos conhecimentos e habilidades. Este grupo tinha também o 

objetivo de propor sobre encaminhamentos relativos a formações internas e externas, 

licença aperfeiçoamento e estágios curriculares conforme planejamento estratégico. 

 

 

2 – AÇÕES REALIZADAS EM 2010 

 

2.1 - Plano de formações 

 

Considerando as realizações/indicações no ano anterior, em 2010 ocorreu a 

elaboração do Planejamento Estratégico (Anexo 1) a partir da consultoria do Professor 

Dr. Nério Amboni (ESAG/UDESC). Este planejamento objetivou incentivar o 



alinhamento, a integração, a complementaridade das ações das áreas estratégicas, a 

otimização dos recursos, dos esforços e dos conhecimentos requeridos para a efetividade 

dos seus resultados. 

Neste sentido, o Planejamento Estratégico contemplou: Identidade da GEPE - 

missão, visão e diretrizes institucionais; a estrutura organizacional representada pelo seu 

organograma com as áreas estratégicas em termos de Curso, Estágio, Pesquisa, Extensão 

e formação permanente na modalidade de Educação à Distância (EaD);  as diretrizes 

institucionais por área estratégica com suas respectivas ações. 

Para desenvolver tais ações a equipe da GEPE foi ampliada contando com a 

contribuição dos profissionais: Andréa do Prado Felippe, Deisi Cord, Lidnei Ventura, 

Lucília Collares Ipiranga, Mariza Aparecida Meksenas e Mauren Elisabeth Medeiros 

Vieira. 

Todas as ações formativas foram planejadas, organizadas e encaminhadas 

juntamente com as Diretorias da SME. Vale destacar que a coordenação destas ações 

formativas foi de responsabilidade da GEPE. 

 

2.2 - Formações /eventos presenciais 

 

2.2.1 - Formação dos profissionais do Ensino Fundamental 

Iniciamos o ano com a tarefa de articular os processos de formação de três 

grandes frentes: Ensino Fundamental (Anos Iniciais e Finais), Educação de Jovens e 

Adultos e Instituições Conveniadas de Ensino Fundamental (ONGs e CECs). Com cada 

um destes segmentos, todos vinculados à Diretoria de Ensino Fundamental (DEF) da 

SME, travamos contatos sistemáticos para planejamento e desenvolvimento da formação 

dos profissionais. 

Desta forma, estabelecemos desde o início do ano uma intensa parceria com a 

Gerente de Articulação Pedagógica do Ensino Fundamental, Rosane Immig, 

acompanhada dos diversos assessores deste segmento; Sônia Carvalho e Vânio César 

Seemann, representando as Instituições Conveniadas, TOPAS e Projetos de Tempo 

Integral; Arlete Rios e Vera Marques, representando a Educação de Jovens e Adultos. 

O trabalho desenvolvido neste período teve como objetivo (re)conhecer as 

demandas já encaminhadas de 2009, buscando atender à organização previamente 

definida com os grupos de professores da RME, no sentido de não desconsiderar nenhum 

encaminhamento legitimado nos referidos grupos. 



Simultaneamente a este processo de (re)conhecimento das demandas, a GEPE se 

constituía como referência na tarefa de promover a formação permanente dos 

profissionais da educação do município. Deste modo, ao mesmo tempo em que a 

organização desta tarefa era deslocada das Diretorias de Ensino (Fundamental e Infantil), 

criava-se a necessidade de enfatizar a fundamental importância do trânsito de dupla via 

dos assessores, isto é, da definidora tarefa dos assessores das diretorias de ensino 

participando ativamente dos grupos de formação organizados, tendo em vista que não há 

possibilidade de descolar a formação do cotidiano escolar. Deste modo, a atribuição da 

GEPE de articular, organizar, e ser a referência neste movimento formativo, não excluiu a 

definidora participação das Diretorias de Ensino e seus assessores, tendo em vista que a 

formação deve estar a serviço da valorização e (re)orientação da prática educativa. 

Para que também os assessores passassem a desempenhar um papel diferente 

daquele até então empreendido nos processos formativos, muitas vezes como formadores, 

agora estes tinham como função acompanhar, como interlocutores privilegiados, os 

grupos previamente definidos, de forma que pudessem participar formando-se e 

informando-se acerca dos caminhos percorridos. Ao mesmo tempo, teriam elementos 

para ler e colher conteúdos que alimentassem o processo formativo e ainda poderiam 

fazer as articulações/pontuações necessárias nas Unidades Educativas (UEs) e vice-versa, 

num verdadeiro processo de ação-reflexão-ação, objetivo almejado por todos que 

participam do processo educativo gerenciado pela SME. Entretanto, este movimento nem 

sempre se concretizou por diversos motivos. 

Concomitante ao movimento de tornar-se referência na articulação da formação 

permanente dos servidores da SME passou-se a normatizar os procedimentos de 

efetivação desta tarefa.  A Portaria Nº 031/2010, de 03 maio de 2010 (anexo 2) vem para 

definir as diretrizes para a formação permanente dos profissionais que atuam no âmbito 

da SME, organizando as formações por função, em dias e semanas definidos de forma a 

não causar prejuízo na organização cotidiana das UEs. 

Deste modo, durante o ano letivo de 2010, em se tratando de Diretoria do Ensino 

Fundamental, organizamos e oferecemos à RME os seguintes grupos/temáticas: 

 

 

 

 

 



Disciplina/ 
Modalidade 

Temática 
Carga 

Horária 
Período 

Consultor/ 
Formador 

Anos Iniciais (1º ao 
4º ano) 

Avaliação diagnóstica 
processual e seus 
desdobramentos na ação 
educativa. 

24 h 20/04 a 18/06 Solange Maria 
Senem dos Santos 
(Msc.) 

Anos Iniciais (1º ao 
4º ano) e outros 
interessados (40 
vagas ofertadas) 

Atualização em 
Alfabetização Matemática 

14 h 29/06 a 31/08 Learcino dos Santos 
Luiz (Msc.) 

História 
Arqueologia (Pré-História) 24 h 17 a 31/08 Deisi Scunderlick 

de Farias (Dra.) e 
colaboradores 

Geografia 
Conceitos Fundamentais 
no Ensino de Geografia 

24 h 25/05, 01/06 
e 16/11 

Nestor André 
Kaercker (Dr.) 

Tecnologias na Educação e 
Transversalidade nas 
Ciências (parceria com o 
NTM) (26 vagas ofertadas) 

100 h 29/04 a 07/10 Patrícia Barbosa 
Pereira (Msc.) e 
equipe do NTM 

 

Ciências 

 
Elaboração de Projetos 
(parceria com o NTM) (26 
vagas ofertadas) 

40 h 26/08 a 21/10 Patrícia Barbosa 
Pereira (Msc.) e 
equipe do NTM 

Educação Física 
Teoria e Prática 
Pedagógica na Educação 
Física Escolar 

16 h 31/05 a 05/07 Julio César da 
Rocha (Msc.) 

Artes (as 3 
habilitações) 

Ensino e aprendizagem de 
Artes 

16 h 05/05 a 07/07 Diego de Medeiros 
(Esp.) 

Matemática 
Planejamento e Avaliação 
em Matemática 

16 h 23/06 a 18/08 Learcino dos Santos 
Luiz (Msc.) 

Português 
Produção Textual no Blog 
(parceria com o NTM) - 
Gestar II e Olimpíada? 

16 h 07/05 a 02/07 Maria Letícia 
Naime Muza (Esp.) 
e equipe do NTM 

Línguas 
Estrangeiras 

Produção Textual no Blog 
(parceria com o NTM) 

16 h 07/05 a 02/07 Maria Letícia 
Naime Muza (Esp.) 
e equipe do NTM 

Inglês 
Consultoria sobre o livro 
didático em uso na rede 
(Coleção Take Your Time) 

24 h 29/10, 05 e 
26/11 

Analuiza Rocha e 
Zuleica Ferrari 
(autoras da coleção) 

Auxiliares de 
Ensino 

Introdução à Educação 
Digital (parceria com o 
NTM) – grupo para 26 
pessoas 

40 h 23/06 a 23/11 Equipe do NTM 

Especialistas em 
Assuntos 
Educacionais 

- O Papel do articulador 
pedagógico no contexto da 
avaliação diagnóstica 
processual 
- Pró-Letramento em 
Alfabetização e Linguagem 

24 h 
 

 
60 h 

18 a 20/08 
 

 
04/08 a 08/12 

 

- Solange Maria 
Senem dos Santos 
(Msc.) 
- Isaac Ferreira (Dr.) 
- (40 h presenciais e 
20 h a distância) 

EJA (I Segmento) 
Alfabetização e 
Letramento na EJA 

32 h 23/04 a 26/11 Silvia Maria de 
Oliveira (Msc.) 

EJA (II Segmento) 

- Pesquisa Como Princípio 
Educativo 
- O Estudo das Relações 
Étnico-raciais (ERER): 
Conhecendo os sujeitos da 
EJA 

36 h 
 

16 h 

O4/05 a 
30/11 

13/05 a 24/06 

- Silvia Maria de 
Oliveira (Msc.) 
- Joana Célia dos 
Passos (Dra.) 

 

 



Disciplina/ 
Modalidade 

Temática 
Carga 

Horária 
Período 

Consultor/ 
Formador 

EJA 
(Coordenadores de 

Núcleos) 

- O papel do coordenador 
de núcleo no contexto da 
Pesquisa Como Princípio 

Educativo 
- Sujeitos da EJA 

12 h 
 

12 h 

05/05 a 07/07 
 

09/06 a 14/07 

- Silvia Maria de 
Oliveira (Msc.) 

- Nadir Esperança 
Azibeiro (Dra.) 

EJA, TOPAS, 
Projetos de Tempo 

Integral 

Palestra: A pesquisa como 
Princípio Educativo – 

algumas reflexões 
04 h 20/04 Gilvan Muller (Dr.) 

EJA (todas as 
funções) 

Evento “Fala Professor da 
EJA” - Relatos de 

experiências e vivências 
12 h 

05/08 
(integral) e 

09/09 (vesp.) 

Mediação: Silvia 
Maria de Oliveira 

(Msc.) 

Educação Física 
(ONGs e CECs) 

Educação Física em 
contextos Cooperativos e 

Colaborativos 
16 h 23/08 a 25/10 

Alexandre Sacchis e 
Mateus Alexandre 

Hoerlle (Esp.) 

Artes (ONGs e 
CECs) 

A integralidade e o 
currículo nas redes de 

saberes 
20 h 26/05 a 24/11 

Diego de Medeiros 
(Msc.) – 1º 

semestre. Waleska 
Franceschi (Msc.) – 

2º semestre 
Pedagogas da 

Educação 
Complementar e 
Professoras do 

Apoio Pedagógico 

- Educação Integral e 
Integrada 

 
- Letramento e A Pesquisa 
como Princípio Educativo 

12 h 
 
 

16 h 

29/04 a 01/07 
 
 
 

02/09 a 25/11 

- Nadir Esperança 
Azibeiro (Dra.) 

 
- Silvia Maria de 
Oliveira (Msc.) 

Professores 
Articuladores do 
Projeto TOPAS 

- A Pesquisa como 
Princípio Educativo 

32 h 07/05 a 19/11 

- Silvia Maria de 
Oliveira (Msc.) 
- Vânio César 

Seemann (Esp.) 
- Sônia Carvalho 

(Esp.) 

Coordenadores de 
ONGs e CECs 

- Educação Integral e 
Integrada 

- Elaboração de Projetos 
para Captação e 

Mobilização de Recursos 
(integrou Ensino 

Fundamental e Educação 
Infantil, formando dois 
grupos heterogêneos) 

12 h 
 

20 h 
(por 

grupo) 
 

30/04 a 25/06 
 

02/07 a 09/08 

- Nadir Esperança 
Azibeiro (Dra.) 
- Cibele Debiasi 
Alberton e Luiz 
Ricardo Souza 

(ESAG/UDESC) 

 

2.2.2 - Formação para profissionais da Educação Infantil 

 

Seguindo a Portaria Nº 031/2010, a formação organizada para os profissionais da 

educação infantil foi encaminhada juntamente com a Diretoria de Educação Infantil 

(DEI), considerando os apontamentos realizados no ano de 2009 e também em 

atendimento aos indicativos de Políticas Públicas.  

Outro aspecto fundamental a ser pontuado, foi o fato deste processo de formação 

contar com uma equipe de consultores, a qual, além de escrever o Documento Diretrizes 

Educacionais Pedagógicas para a Educação Infantil. (Disponível em 

http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/educa/index.php?cms=legislacao++leis+e+orientacoe



s&menu=10pmf.sc.gov.br/entidades/educa>. Acesso em 11 de Dezembro de 2012), 

ministrou os encontros de formação. Isto permitiu um alinhamento das ações formativas e 

os encaminhamentos ocorridos junto aos diversos profissionais que atuam na educação 

infantil.  

A partir da Diretriz Nacional e das Diretrizes Pedagógicas Municipais, organizou-

se o curso sobre as Orientações para a Prática Educativa na Educação Infantil. Essa 

organização priorizou esclarecimentos acerca dos Núcleos de Ação Pedagógica e este 

processo de formação ocorreu com encontros mensais para grupos de representantes dos 

profissionais de cada função. 

Na primeira etapa desta formação ocorreu uma sensibilização para 

conhecimento/reconhecimento das Diretrizes Pedagógicas da Educação Infantil, bem 

como informações acerca da proposta de formação planejado para 2010, que teve como 

objetivo ampliar, esclarecer e atualizar as bases teóricas para a educação infantil.   

Esta organização foi muito importante, porque contemplou 1800 profissionais, 

integrando as diversas funções. Tais profissionais foram organizados em 18 grupos, com 

encontros de 04 horas cada. Isto criou a possibilidade de mobilizar o coletivo de 

profissionais para um processo de formação nas Unidades de Educação Infantil. 

 Na segunda etapa, a formação contemplou grupos específicos de cada função, 

com encontros mensais para 240 Professores e 240 Auxiliares de Sala. Dois grupos para 

Auxiliares de Ensino, atendendo 60 profissionais; um grupo para 50 Supervisores e um 

para 78 Diretores. A organização desse segundo momento contemplou 36 horas para os 

supervisores, devido à especificidade enquanto articulador das ações pedagógicas nas 

UEs. Já para os demais profissionais, foi organizado módulo de 20 horas abordando os 

seguintes eixos:  

• Orientações Gerais e Estratégias da Ação Educativa- As bases teórico- 

metodológicas do planejamento na educação infantil; a organização e as ferramentas do 

planejamento no contexto das creches e pré-escolas; a documentação pedagógica e a 

relação com as famílias  

• Linguagem I e II - Linguagem Oral e Escrita, Linguagens Corporais e 

Sonoras e Linguagem Plástica- como núcleos da ação pedagógica na Educação Infantil; 

indicações teórico-metodológicas para a organização da prática pedagógica com crianças 

pequenas 



• Relações com a Natureza - As Relações com a Natureza, como núcleo da 

ação pedagógica. Indicações teórico-metodológicas para organização da prática 

pedagógica com crianças pequenas - desafios e perspectivas dos profissionais. 

•  Relações Sociais e Culturais. Indicações teórico-metodológicas para 

organização da prática pedagógica na educação infantil e os desafios dos professores. 

 Os encontros de formação para os supervisores foram ampliados em mais quatro. 

Esta reorganização foi para atender a solicitação do grupo de profissionais que indicou a 

necessidade de apresentarem suas dificuldades/problemas, vivenciados no cotidiano das 

UEs, para articulação teórica e possibilidades de encaminhamentos. Percebemos a 

importância de potencializar a metodologia dos encontros com os supervisores, 

utilizando-a para todo o processo de formação. 

Embora as Instituições Conveniadas, no início do ano, tivessem um planejamento 

de formação diferenciado da Rede, por conta de suas especificidades, no decorrer do 

processo, foi possível inseri-las na mesma proposta de formação sobre as orientações para 

práticas educativas. A organização dessa formação ocorreu nos momentos de reuniões 

pedagógicas de cada instituição e por regiões, isto possibilitou a integração dos diversos 

profissionais de cada instituição. 

Outra possibilidade de formação foi a realização de dois encontros em cada uma 

das regiões, para abordar a temática “Desenvolvimento Infantil”, que ocorreu em 

momentos de reuniões pedagógicas de algumas Unidades da Rede. Esta organização 

permitiu a integração de profissionais das diferentes funções e também foi articulada 

entre DEI e GEPE. 

Não podemos deixar de mencionar outras ações formativas que ocorreram 

simultaneamente, atendendo na sua grande maioria, profissionais da educação infantil, 

como por exemplo, Programa Educando com a Horta (71 profissionais), Primeiros 

Socorros (58 profissionais), Contação e dramatização de histórias (35 profissionais), 

Seminário étnico-racial (129 profissionais), Seminário da Escola do Mar (22 

profissionais) e Formação Descentralizada (630 profissionais). 

Na organização do processo de formação deste ano, vivemos a contradição do 

processo de centralização, ou seja, devido ao crescimento do número de profissionais da 

Educação Infantil foi impossível atendê-los na sua totalidade. Outro aspecto apontado foi 

a dificuldade das unidades em liberar os profissionais para participar, uma vez que o 

número de ausências de profissionais nos locais de trabalho também vem crescendo 

significativamente nos últimos anos. 



Neste sentido, mesmo vivendo alguns limites, com o planejamento executado 

neste ano, acreditamos que a formação foi de extrema importância para aqueles que 

tiveram a oportunidade de participar. Temos clareza da necessária reorganização desse 

processo para qualificar ainda mais nossas ações, desdobrando-o em encaminhamentos 

que qualificam a ação docente e consequentemente o trabalho realizado com e para as 

crianças, jovens e adultos.  

 

2.2.3 – Seminário: Práticas Exitosas na Educação 

 

Outra ação formativa organizada pela GEPE foi o Seminário: Práticas Exitosas na 

Educação (Anexo 3) que ocorreu em 05 de maio. Este seminário objetivou compartilhar 

as boas práticas desenvolvidas nas UEs e também estimular a produção teórica. Após a 

realização deste, organizou-se uma oficina de redação no período de junho a agosto, 

oferecida aos autores dos trabalhos apresentados visando a elaboração de artigos. 

O material publicado contemplou os seguintes artigos: Diversidade, Ética e 

Estética na Educação Infantil: conhecendo mundos, descobrindo mitos (Autora: Adriana 

de Souza Boering); Escola de Tempo Integral: olhares sobre o currículo e o trabalho com 

as diferenças na escola (Autora: Cristiane de C. Ramos Abud); Alfabetização do Olhar: 

história e patrimônio histórico (Autor: Edgar de Souza Rego); Projeto Guardiões da 

Energia (Autora: Elaine Cristina Pamplona Seiffert); Radio MDP: uma experiência 

midiática na escola (Autora Gisely Córdova); Shakespeare na Escola: a experiência da 

montagem teatral de clássicos: metodologia e estratégias (Autora: Nara Micaela 

Wedekin);  A cultura da Paz: uma prática diferente na educação infantil (Autora: Rosane 

G. M. G. Vianna de Lima); Eufrida , A borboleta azul: respeitando as diferenças ( autoras 

Vanessa Philippi  Cecconi e Monique Ouriques Maia). (Anexo 4)   

       
Fotos: Seminário: Práticas Exitosas na Educação 



2.3 - Educação a Distância 

 

A partir do segundo semestre de 2010 com o objetivo de “reestruturar a política de 

formação permanente na RME por meio da inserção da oferta de cursos na modalidade a 

distância” (Florianópolis, 2011:8), a SME por meio da GEPE e contando com a 

participação de um representante do NTM/DIREC, e a consultoria em educação a 

distância do professor Dr. Jorge Luiz Silva Hermenegildo (IFSC), produziu o Projeto 

Corporativo da EaD. 

O Projeto Corporativo da EaD (Anexo 5) buscou a democratização do acesso à 

formação permanente, com a dinamização do tempo-espaço de aprendizagem, a partir de 

uma metodologia que permitisse refletir a prática profissional e o letramento digital, na 

perspectiva de constituição de  um novo sujeito epistêmico, capaz de agir dialogicamente, 

gerenciar sua própria formação com autonomia, e exercer criticamente seu 'ofício' de 

profissional da educação (Florianópolis, 2011:18). 

 

2.4 - Estágio, Pesquisa e Extensão 

 

Historicamente1, a realização das ações formativas de Estágio, Pesquisa e 

Extensão na RME considerava a oferta e necessidades das Instituições de Ensino 

Superior, Tecnológico e Médio. Todavia, as parcerias, ações e intervenções eram 

pulverizadas, não possibilitando um mapeamento das ações desenvolvidas, quais os 

objetivos, resultados, quantidade de UEs abrangidas, etc. Deste modo, cada ação tinha um 

tipo de articulação, de acolhida, de registro e avaliação, sem visibilidade e troca entre a 

RME, dependendo do que era combinado entre os proponentes – pesquisadores, 

estagiários e coordenadores, professores – e os profissionais das UEs. As contrapartidas 

nem sempre eram estabelecidas, tendo em vista que não havia um mínimo de 

procedimentos em comum a serem adotados. Contudo, podemos considerar que, 

certamente, muitas ações foram exitosas e profícuas, marcando parcerias que são 

mantidas até hoje. 

                                                

1  Este texto é composto de excertos do artigo produzido por Andréa do Prado Felippe e Deisi Cord, 
disponível nos anais 2012 do XXIV Simpósio Catarinense de Administração da Educação (Gestão da 
Educação: políticas e práticas pedagógicas), p. 82-87. 



A partir de 2010, com a atuação da GEPE, a parceria estabelecida entre a SME e 

as instituições formadoras proponentes vem se estreitando, buscando atender também aos 

interesses e necessidades das UEs do município.  

 

Considerando as metas da SME que vislumbram ações comuns e integradas para 

todas as UEs da RME, a Diretoria de Administração Escolar (DAE), por meio da GEPE, 

vem criando procedimentos que dizem respeito à acolhida e distribuição de proposições 

de estágio, pesquisa e extensão em UEs e Órgão Central desta Secretaria.  

 

De acordo com o Planejamento Estratégico da GEPE2,   

 

                                                                                             “as ações formativas e permanentes são entendidas 

[...] como todo o processo que possibilita a 

construção e ressignificação de conhecimentos e o 

desenvolvimento de habilidades referentes às 

inovações científicas, técnicas e pedagógicas 

surgidas na atuação profissional, elegendo 

modalidades ou formas de formação como cursos, 

estágio supervisionado, pesquisa e extensão como 

caminhos para o desenvolvimento pessoal e 

profissional, guiando a reorganização da ação 

educativa”. (p. 8) 

 

Nesse sentido, ampliamos e (re)significamos o conceito de ação formativa, 

integrando estágio, pesquisa e extensão, além de cursos de formação continuada, 

demonstrando a intencionalidade de estabelecer um trabalho cooperativo com as 

instituições.  

                                                

2  Planejamento estratégico da GEPE – missão, visão, diretrizes, áreas e ações estratégicas para 
Curso, Estágio, Pesquisa, Extensão e EaD. Prefeitura Municipal de Florianópolis. Equipe Responsável 
pela elaboração, implantação, acompanhamento e avaliação do Planejamento Estratégico da GEPE – 
Florianópolis, SC: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, 2010. Mimeo. 



 

As ações empreendidas na organização dos procedimentos e concepção de 

estágio, pesquisa e extensão como ações formativas estão em consonância com a Lei 

Federal Nº 11.788/2008, que dispõe sobre o estágio de estudantes; o Decreto Federal Nº 

6.755/2009, que institui a Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério 

da Educação Básica e dá outras providências; e as Portarias Municipais Nº                                 

044/2011, Nº 116 e Nº 117/2012. (Anexo 6) 

 

Fluxos, Demandas e Procedimentos 

Com a constituição da equipe da GEPE a partir de 2010 e a atribuição de 

encaminhar os processos de estágio, pesquisa e extensão, bem como serviço voluntário e 

visitas de estudo, passamos a organizar os procedimentos e ações estratégicas que 

permitissem às instituições proponentes e à RME, uma concepção de rede colaborativa. 

Deste modo, uma das primeiras ações foi a definição do Planejamento Estratégico, 

incorporando a concepção de ações formativas.  Passamos a receber as solicitações e a 

distribuí-las entre as UEs, adotando critérios relativos a número de estagiários, 

quantidade de salas de aula, necessidades de atender às propostas das instituições 

formadoras em harmonia com as solicitações das UEs, entre outras ações. 

Foram ensaios que permitiram compreender que a RME de Florianópolis tinha um 

comportamento passivo frente à enorme quantidade de ofertas e solicitações vindas das 

instituições formadoras. Além disso, constatou-se que as UEs circunvizinhas às 

instituições formadoras recebiam um número excessivo de ações, ao passo que aquelas 

mais distantes mantinham, via de regra, a condição de permanente invisibilidade.  
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No decorrer de 2010, a partir dos novos procedimentos, que incluíam: 

formalização da solicitação de estágio, pesquisa e extensão pela instituição proponente; 

análise da solicitação pela GEPE, articulada com as Diretorias da SME, buscamos ajustar 

a oferta e as demandas no encaminhamento às UEs. Constatamos que as mudanças 

procedimentais foram lentas, porém graduais. Encontramos algumas resistências, tanto 

por parte de representantes das instituições formadoras, que já estavam habituados a agir 

sempre da mesma forma e nos mesmos lugares, quanto de representantes de UEs, pelas 

mesmas razões.  

Foram registrados: 315 estágios de 17 instituições formadoras, entre públicas e 

privadas, de cursos presenciais e a distância, atendendo a 19 UEs de Educação Infantil e 

26 de Ensino Fundamental; 57 pesquisas, entre trabalhos de conclusão de curso 

(graduações e especializações), mestrado, doutorado e de professores universitários, 

principalmente da UFSC e UDESC; e 10 projetos de extensão, também das instituições 

públicas citadas. 

 

 

 

 

 

 

ESTÁGIOS - 2010 

315 estagiários de 17 Instituições de Ensino atuando em: 

19 Unidades de Educação Infantil e 26 Unidades do Ensino Fundamental  
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PEDAGOGIA = 169 MAGISTÉRIO = 29 PSICOLOGIA = 18 TÉCNICO EM COZINHA = 01

NUTRIÇÃO = 13 BIBLIOTECONOMIA = 06 HISTÓRIA ARTES CÊNICAS = 03

LETRAS/PORTUGUÊS = 05 INGLÊS = 01



Instituições Formadoras proponentes de Estágios: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PESQUISAS - 2010 

PESQUISADORES GRADUAÇÃO MESTRADO DOUTORADO PÓS-DOUTORADO 

PESQUISADORES DA SME -- 15 7 -- 

PESQUISADORES EXTERNOS 4 30 -- 1 

TOTAL 57 

 

EXTENSÕES - 2010 

PROJETOS PROJETOS DESENVOLVIDOS NA SME EM 2010 PROJETOS ENCAMINHADOS PARA 2011 

 10 03 
TOTAL 13 

 

Os números mostram que, neste ano, muitas ações continuaram acontecendo sem 

ter passado pela GEPE, na informalidade. Entendemos, porém, que se trata de um 

movimento legítimo, considerando-se que a mudança de atitude ocorre processualmente. 

 

2.5 – Acompanhamento de Licença para Aperfeiçoamento  

 

A SME concede ao servidor efetivo, licença remunerada para frequentar curso de 

pós-graduação em nível de Mestrado ou Doutorado, nas áreas afins ao cargo exercido 

pelo servidor e de interesse da RME, observada a conveniência administrativa, parecer da 

CESUSC – COMPLEXO DE ENSINO SUPERIOR SANTA CATARINA 

EEB ANÍBAL NUNES PIRES 

IEE – INTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 

FACULDADE BORGES DE MENDONÇA 

FAEL – FACULDADE EDUCACIONAL DA LAPA 

FAPI – FACULDADE DE PINHAIS 

FACULDADE INTERATIVA COC 

UEPG – UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA 

UFSC – UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

ULBRA – UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL 

UNIASSELVI – CENTRO UNIVERSITÁRIO LEONARDO DA VINCI    

UNIP INTERATIVA – UNIVERSIDADE PAULISTA 

UNISULVIRTUAL – UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA CATARINA 

UNIVALI –UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ 

 



Chefia Imediata e do Secretário Municipal de Educação. Os critérios estão fixados no 

Decreto nº 6.554, de 05 de março de 2009 (Anexo 7) 

Até 2010, todo o acompanhamento das licenças de aperfeiçoamento era realizado 

pela Gerência de Articulação de Pessoal (GAP/DAE), responsável pela frequência dos 

licenciados. A partir deste ano, a GEPE começa a realizar esta atividade, sendo que passa 

também a solicitar a contrapartida do licenciado após conclusão do curso. Outra 

atribuição foi a análise dos processos para liberação de licença aperfeiçoamento em 

parceria com as Diretorias, de acordo com o local de trabalho do solicitante, que somente 

obtinha a liberação após parecer final da GAP. 
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2.6 – Plataforma Freire 

 

A Plataforma Paulo Freire é um sistema eletrônico desenvolvido pelo Ministério 

da Educação e Cultura (MEC) com a finalidade de realizar a gestão, acompanhamento, 

revisão e planejamento do Plano Nacional de Formação dos Professores da Educação 

Básica (PARFOR). 

A partir do final do ano de 2009, a GEPE passou a ser a responsável em realizar as 

atividades e o acompanhamento do PARFOR na Plataforma Freire.  

Cabe a GEPE, realizar o Planejamento de Demanda, informando os cursos e a 

quantidade de vagas na Plataforma Freire, validar a pré-inscrição dos candidatos aos 

cursos oferecidos, atualização e homologação dos diretores das UEs da RME, além de 

acompanhar e divulgar o calendário do PARFOR. 



No ano de 2010, a partir do Edital nº 10 de abril da Universidade Federal de Santa 

Catarina (UFSC), foram oferecidas 80 vagas para o curso de Especialização em Educação 

Infantil, onde houve a inscrição de 52 profissionais da SME, com possibilidade de 

conclusão para 2012/2013.  

No final deste ano, foram abertas as pré-inscrições dos cursos de formação: 1ª 

Licenciatura, 2ª Licenciatura e Formação Pedagógica. 

 

3 – AÇÕES REALIZADAS EM 2011 

 

Neste ano, a GEPE inicia suas atividades vinculada ao DEVE, sob a chefia da 

Profª Helaine Maltez Costa, devido ao pedido de exoneração da Profª Rosângela Kittel 

que desempenhava a função de Gerente. A equipe de trabalho constitui-se com as 

profissionais: Andréa do Prado Felippe, Deisi Cord, Jerusa Gonzaga Laus, Luciana 

Augusta Ribeiro do Prado, Mariza Aparecida Meksenas, Marta Rossetto Nunes e Regina 

Bittencourt Souto.  

 

3.1 - Plano de formações 

 

Em 2011 ocorreu uma reestruturação das atribuições da GEPE em relação a gestão 

e planejamento  das ações formativas da SME, retornando às Diretorias, esta atribuição. 

Outro aspecto foi a revogação da Portaria Nº 031/2010, tendo em vista que as Diretorias 

não se sentiam contempladas pela organização da mesma.  

Neste novo cenário passou a ser atribuição da GEPE sistematizar um calendário 

de formação que contemplasse todas as ações formativas da SME, adequando as datas e 

necessidades de cada diretoria de modo a não prejudicar o andamento das atividades nas 

UEs. Estabeleceu-se a dinâmica de encontros periódicos, com a representação de todas as 

Diretorias para discutir a proposta de datas de formações conforme planejamentos 

prévios. Deste modo mensalmente, a proposta de calendário era submetida à validação 

dos representantes presentes, sob a coordenação do Diretor da DAE, conforme atas das 

reuniões (anexo 8). 

A organização do calendário dava-se a partir das seguintes especificidades: 

seminários temáticos oferecidos a todos os profissionais da SME, podendo ocorrer em 

horário de trabalho por adesão; formação específica realizada também no horário de 

trabalho com regularidade mensal/quinzenal oferecida por área de atuação, podendo ser 



por convocação ou convite; educação na modalidade à distância aberta a todos os 

profissionais, por adesão; formação por adesão podendo ser em hora-atividade, 

contraturno, período noturno ou recesso escolar. 

Ao longo dos encontros de organização do calendário de formação, o grupo 

representativo avaliou que havia a possibilidade da organização de um plano geral de 

formações para a SME. É importante salientar que nesta organização o DEVE além de 

realizar suas atribuições, passou a participar do planejamento das ações do calendário. 

Considerando o Plano Estratégico da GEPE que orienta, organiza e planeja as 

ações e avaliações de todo o processo formativo, passou-se a articular a construção de 

ações compartilhadas entre representantes de todas as Diretorias, tendo em vista o 

desenvolvimento do Plano Geral de Formações para o ano letivo de 2012 (anexo 9). 

 

3.2 – Formações /eventos presenciais 

 

Em parceria com as demais Diretorias da SME e com a intencionalidade de 

articular a valorização e (re)orientação da ação educativa, buscou-se organizar  um 

processo de formação que leva em consideração o percurso histórico e as demandas  do 

cotidiano dos gestores e demais profissionais, bem como, pautar-se numa perspectiva de 

ação-reflexão-ação. 

Em 2011 a GEPE organizou encontros presenciais sistemáticos para as funções de 

Diretor de UEs e Auxiliares de Serviços Gerais. Além desta organização planejou 

também em parceria com a DIOBE (Diretoria do Observatório da Educação e Apoio ao 

Educando) a formação para os secretários escolares. No mês de julho do referido ano 

planejou e articulou juntamente com as demais diretorias da SME o evento Encontro de 

Práticas Pedagógicas em Foco. 

O planejamento destas formações privilegiou o diálogo estabelecido entre 

profissionais da educação e consultores. A abordagem das teorias referentes a cada 

temática possibilitou a construção de conhecimentos, bem como a partilha de vivências 

ocorridas nas UEs, sobretudo acerca das reflexões da prática e possíveis alternativas para 

melhorar as ações do cotidiano. 

 

 

 

 



3.2.1 - Formação para Secretários 

 

A formação “Vivenciando e transformando as práticas dos Secretários 

Escolares” (Anexo 10) objetivou propiciar vivências e oferecer elementos para auxiliá-

los no exercício de sua função. Entre suas atribuições, destaca-se a responsabilidade de 

atualizar todos os dados referentes à vida escolar dos alunos e também desempenhar 

tarefas que integram o campo administrativo e pedagógico. Além disso, é este 

profissional quem primeiro realiza o acolhimento da comunidade escolar.  

Desta forma, o planejamento possibilitou ofertar aos 36 secretários, 04 

representantes da DIOBE e 02 GEPE, a participação em 36 horas de formação, sendo três 

encontros de 8 horas e três encontros de 4 horas, com certificação para 100% de 

freqüência. Foram contempladas as seguintes temáticas: As relações humanas e os 

desafios vivenciados no cotidiano escolar; Comunicação humana como recurso de 

empoderamento; Perfil do Secretário; Trabalho em equipe; Comunicação oficial; Gestão 

de documentos no âmbito da organização; Secretários escolares e o exercício da 

liderança. 

Ao final desta formação, em relação a freqüência dos encontros foi possível 

constatar que 25% dos inscritos concluíram a carga horária total, sendo que 23 

participantes compareceram mais de 50% da formação.  

Frequência na formação - Total 37 inscritos 
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Em relação à avaliação, neste momento não foi elaborado um instrumento para 

este fim. De acordo com o objetivo de propiciar vivências e auxiliar no exercício de sua 

função, a intenção foi de que cada participante realizasse o exercício particular de refletir 

sobre sua prática e suas vivências, levando para seu local de trabalho suas conclusões 

possibilitando modificar e ampliar suas relações. 

    

 

3.2.2 - Formação para Diretores 

 

Esta formação de diretores privilegiou o diálogo estabelecido entre profissionais e 

consultores. A abordagem das teorias referentes a cada temática possibilitou, a construção 

de conhecimentos, bem como a partilha de vivências ocorridas nas UEs, sobretudo acerca 

das reflexões da prática e possíveis alternativas para melhorar as ações do cotidiano 

Atualmente pode ocupar o cargo de diretor, profissionais que compõem o quadro 

do magistério ou quadro civil da educação por meio de eleição direta de acordo com a Lei 

Nº 2415/86. 

O fato destes profissionais, assumirem a função de gestores é muito interessante, 

pois suas ações estão imbuídas de experiências da função anterior e isso pode contribuir 

para o estabelecimento de relações compartilhadas nas UEs. Porém, nesta nova função, 

precisam também desenvolver práticas/habilidades que condizem com a atuação de um 

gestor. A proposta de descentralização de recursos e de uma escola autônoma, exigem um 

diretor que desempenhe a função, na medida em que é o responsável por gerenciar os 

recursos físicos, financeiros, pedagógicos e de pessoas.  

Considerando que neste ano aproximadamente 50% dos diretores eleitos sempre 

atuaram como professores, realizamos levantamento de demanda junto as Diretorias da 

SME buscando contemplar as temáticas no planejamento de 2011/2012.  Esta formação 

foi proposta aos diretores de Educação Fundamental, Educação Infantil, bem como para 

coordenadores dos Núcleos de Educação de Jovens e Adultos. 

Os gestores que atuam nas unidades educativas são constituídos por um universo 

de 90% do sexo feminino e 10% do sexo masculino, estes profissionais têm formação nas 

diversas áreas do conhecimento e atuaram como profissionais nas diversas modalidades 

de ensino.  

Com a intencionalidade de um planejamento que vislumbrasse uma metodologia 

de trabalho para construção de caminhos que busquem uma ação educativa justa, 



solidária e comprometida com a construção de um mundo humanizado, buscamos 

consultoria na Universidade Estadual de Santa Catarina (UDESC) junto aos professores 

Dr. Nério Amboni (ESAG) e Drª Gladys Mary Ghizoni Teive (FAED), que contribuíram 

no processo de formação “O Gestor e a Organização do Trabalho”. (Anexo 11) 

Dentre os objetivos desta proposta de formação buscamos oportunizar uma 

abordagem que reafirmasse o compromisso do gestor com as relações pedagógicas 

construídas no ambiente educativo e o fortalecimento do papel destes gestores, 

instrumentalizando-os, principalmente, em cinco dimensões do seu campo de atuação: 

gestão pedagógica; gestão estratégica administrativa e patrimonial, gestão de recursos 

financeiros e gestão de pessoas. 

 A organização contemplou um módulo de 32 horas, com um consultor, abordando 

temáticas que subsidiassem as demandas do cotidiano dos gestores. Ocorreu em 3 grupos 

de aproximadamente 50 pessoas cada, com seis encontros de 4h e com periodicidade 

mensal, em forma de palestras e discussão. Constatamos que a carga horária para cada 

temática e o número de participantes em cada grupo foram alguns dos limites para 

participação dos gestores nas discussões.  

O módulo por adesão contemplou um número reduzido de participantes, 

acrescentando mais 16 horas, com encontros que ocorreram em períodos noturnos, para 

realização de um exercício acerca das reflexões e vivências dos gestores referentes as 

respectivas temáticas. Além de dar continuidade às discussões iniciadas em cada temática 

da proposta, tiveram a oportunidade de realizar uma produção escrita acerca de suas 

trajetórias, reflexões e práticas inovadoras com a orientação de consultores. No decorrer 

dos encontros foram relatando suas vivências e constatando que algumas práticas são 

carregadas de posturas cheias de “ranço” e outras exitosas. 

 Pontuaram também que encaminham de forma solitária os problemas 

semelhantes vivenciados também por outros gestores. O fato de existir este espaço de 

compartilhamento aliviou a sensação de solidão apontada.  De uma forma ainda tímida, 

foi possível perceber o estabelecimento de parceria entre gestores de uma mesma região 

para encaminhamentos comuns. Considerando as diferentes trajetórias percebemos 

novamente que o tempo planejado para esta ação não foi suficiente para realização da 

proposta, que seria a produção de um artigo no final desta carga horária.  

No entanto, percebemos as possibilidades de integração que podem ocorrer em 

pequenos grupos. Foi visível a forma como partilharam suas dificuldades e desafios da 

função, iniciando-se uma relação de confiança com seus pares. Além disso, outro aspecto 



a considerar é que o processo de formação é uma construção para coordenadores, 

formandos e formadores, pois não existe algo pronto, fomos construindo o caminho. 

De maneira quantitativa podemos pontuar que a frequência desta formação 

representou um total de 147 inscritos, sendo que, 1% concluiu a formação com 

participação máxima da carga horária (48 horas) e a maioria (27%) obteve a frequência 

de 32h. (Anexo 12) 

 
                                                                                                                Fotos: Formação de Diretores                                    
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3.2.3 - Formação para Auxiliares de Serviços Gerais 

 

Dando continuidade ao planejamento de formações e considerando que as UEs 

são espaços coletivos onde ocorrem ensinamentos para além daqueles vividos no 

ambiente familiar é fundamental que todos aqueles que convivem com as crianças e 

jovens no ambiente educativo tenham clareza do papel que desempenham para a 

construção da cidadania.  Neste sentido, a GEPE e a GAP, juntamente com a Empresa 

ORBENK, promoveram a oferta de formação para os Auxiliares de Serviços Gerais. 

Diante das relações estabelecidas nas UEs, foi organizado o módulo de formação 

“Ação Educativa e Valorização no Trabalho” (Anexo 13), com o propósito de 

instrumentalizar estes funcionários na realização de suas funções. 

Contemplamos com a formação aproximadamente 500 profissionais, efetivos e 

terceirizados, organizados em seis grupos. Os encontros foram idealizados para os dias 

25, 26 e 27 de julho, atendendo a três grupos no período matutino e três no período 

vespertino, totalizando 12 horas de formação para cada profissional. A organização das 

temáticas buscou priorizar aspectos que propiciassem uma convivência solidária e 

ressaltasse as contribuições destes profissionais no desenvolvimento de todas as ações 

que ocorrem cotidianamente nos ambientes educativos dos quais fazem parte. Desta 

forma as temáticas abordados foram: Relações estabelecidas no ambiente das UEs, 

Organização do trabalho cotidiano; Práticas de primeiros socorros;  Valorização e o 

compromisso no ambiente de trabalho; Motivação. 

Todo este trabalho contou com a parceria da Empresa ORBENK, responsável por 

emitir os certificados de 12 horas aos participantes com 100% de freqüência. 

Em relação a avaliação (Anexo 14), também sob responsabilidade da Empresa 

ORBENK, os dados referem-se a participação dos funcionários, onde do total de 552 

inscritos, 71% concluíram integralmente a etapa. Em relação a avaliação do treinamento, 

todas as palestras obtiveram como maior percentual de satisfação o conceito “muito 

bom”.  Quanto ao Coffee Break oferecido, a avaliação demonstrou que o percentual de 

68% considerou “muito bom“. Finalizando esta avaliação, os participantes apontaram as 

seguintes temáticas como sugestões para 2012: equipamentos e materiais de limpeza; 

motivação e ética; câncer de mama; depressão; relacionamento adulto/criança, 

adulto/adulto; acidente de trabalho; primeiros socorros; reciclagem. 

 



 

                                                                                                      Fotos: Formação de Auxiliar de Serviços Gerais 

 

3.2.4 - I Encontro de Prática Pedagógicas em Foco 

 

Como última formação presencial a ser destacada para este ano, durante os dias 28 

e 29 de julho, no CEC, ocorreu o I Encontro Práticas Pedagógicas em Foco (Anexo 

15), tendo a intencionalidade de provocar a reflexão e problematizar as ações 

desenvolvidas no cotidiano das UEs.  Neste encontro realizamos duas palestras 

simultâneas na manhã do dia 28, seguidas de nove oficinas na tarde do mesmo dia e 

durante todo o dia 29, com diferentes temáticas, totalizando 16 horas de formação. 

Esta ação foi fruto de um planejamento integrado entre todas as Diretorias da 

SME e visou contribuir para o fortalecimento do profissional da educação, a partir de 

vivências com as diferentes linguagens. A organização deste evento possibilitou 300 

vagas aos servidores da RME. Destas, 184 profissionais se inscreveram e 88 

participaram. 

 As palestras trouxeram para reflexão as temáticas: “Educação e Alteridade” (Prof 

Dr Lourival José Martins Filho, UDESC) e “Educação Integral e Relação com a 

Comunidade” (Profª Drª Nadir Azibeiro, UDESC). 

De acordo com a demanda realizamos nove oficinas com no máximo 23 

inscrições. Sendo elas: “Construindo ideias com bonecas”, (Profª Msc. Dione Raizer, 

DESABES/DAE/SME); “Literatura: ampliação do repertório linguístico e cultural do 

contador de histórias” (Profª Msc. Rosetenair Feijó Scharf, DEI/SME); “Explorando 

teatro de formas animadas” (Prof Msc. Diego de Medeiros Pereira, UDESC); 

“Fotografia” (Profª  Claudiane Weber, UFSC); “Jogos cooperativos” (Profª Liliana 

Rotolo Soares, CAP/DIREC/SME e Profª Carla Regina Ulguin, DEI/SME); Libras (Prof 



Msc. Deonísio Schmitt, UFSC com a colaboração da Profª Maria Eloísa de Macedo, 

GEI/DIREC/SME), “Primeiros Socorros” (Prof Msc. Charles Schnorr, DEF/SME); 

“Música” (Profª Rose Aguiar e Silva, Fundação Franklin Cascaes); “Aprendizagem e 

mediação segundo Reuven Feuerstein” (Profª Drª Silvia Zanatta Da Ros, UFSC). 

 Das 70 avaliações entregues, os participantes pontuaram os seguintes aspectos: 

As Palestras e Oficinas contribuíram no sentido de: 

*refletir acerca das práticas pedagógicas; sugerir novas possibilidades de 

atividades; pontuar sobre a importância de conhecer o contexto social dos alunos; 

reafirmar a necessária competência e cuidado na prática pedagógica; pensar a educação 

na relação com o outro; organizar ações mais integradas nas UEs; constatar a importância 

da relação da creche com a comunidade; refletir acerca do trabalho de tempo integral nas 

UEs; possibilitar a integração dos diversos profissionais; fortalecer a confiança em nós 

mesmos; 

Indicaram também a importância de pensar em: 

* formação em pequenos grupos de trabalho, pois esta ação possibilita a integração entre 

os diversos profissionais; oficinas que abordem o uso de imagens  na construção de 

instrumentos de registro; continuidade para aprofundamento deste trabalho; abordar o 

próximo módulo de primeiros socorros com maior ênfase em acidentes domésticos; 

ampliar a oferta de formação na área de Artes; melhorar os equipamentos tecnológicos; 

Neste evento percebemos que o número de inscritos e a efetiva participação 

oscilaram tanto quanto nos processos formativos ocorridos durante o ano. Estes dados 

parecem nos indicar que o número de vagas ofertadas é maior do que a demanda. Desta 

forma é importante considerar para o próximo planejamento os dados da efetiva 

participação, conforme tabela: 

 

Palestras Inscritos Participantes 

Educação e Alteridade 91 46 

Educação Integral e Relação com a Comunidade 93 42 

Total 184 88 

 

 

 



Oficinas Inscritos Participantes 

Explorando teatro de formas animadas 15 10 

Fotografia 20 11 

Jogos cooperativos 21 12 

Libras 22 08 

Primeiros Socorros 20 04 

Música 21 10 

Literatura 24 13 

Aprendizagem e mediação segundo Reuven 
Feuerstein, 18 09 

Construindo ideias com bonecas 23 11 

Total 184 88 

  

De maneira geral, pontuaram como muito positiva a cuidadosa organização, o 

lanche oferecido e a competência dos ministrantes. Afirmaram ainda, a importância da 

continuidade desta formação, sugerindo a criação de grupo de estudo, a promoção desta 

modalidade de evento durante todo o ano e a melhoria na estratégia de divulgação. 

 
3.3 - Educação a Distância 

 

Em abril de 2011, com o objetivo de implementar o Projeto Corporativo da EaD, 

foi criado o Grupo de Trabalho em Educação a Distância (GT EaD), a partir da Portaria  

Nº 045/2011 (anexo 16). O GT foi formado por representantes das Diretorias da SME, 

sob a coordenação da professora Regina Bittencourt Souto, representante da GEPE. O 

grupo foi assim constituído: 

Gerência de Formação Permanente: Deisi Cord, Jerusa Gonzaga Laus e Luciana 

Augusta Ribeiro do Prado 

Diretoria de Educação Infantil: Jairo Norberto Pereira 

Diretoria de Ensino Fundamental: Ana Paula Netto Carneiro 

Diretoria de Educação Continuada: Claudia Teixeira, Lucília Ipiranga e Mauren Vieira. 

Diretoria do Observatório da Educação e Apoio ao Educando: Maeli Faé 

Inicialmente a coordenação da EaD não possuía espaço físico e equipamentos, 

para desenvolver os trabalhos. Portanto, foi necessário utilizar o espaço e os 

equipamentos cedidos pelo Polo UAB Florianópolis. 



O grupo de trabalho recebeu durante todo este ano a consultoria em EaD  dos 

professores Dr. Jorge Luiz Silva Hermenegildo (IFSC), consultor pedagógico da 

modalidade e Jean Carlo Bilhan (Conexão Educar), consultor técnico e administrador do 

Moodle e do AVEA - Ambiente Virtual de Ensino Aprendizagem.     

Coube ao GT EaD organizar e planejar a oferta dos cursos, definindo o modelo de 

oferta e atendimento,  partindo das necessidades dos profissionais envolvidos no processo 

formativo da RME, além de definir o quadro de professores autores, articuladores e 

mediadores dos cursos, orientando suas atribuições. Os guias e cadernos temáticos foram 

avaliados e validados por este grupo.  

Os cursos desenvolvidos tiveram a carga horária de quarenta horas, sendo seis 

horas presenciais e trinta e quatro horas à distância, distribuídas em oito semanas. Foram 

estruturados em tópicos, integrados entre si e articulados à ação profissional dos cursistas, 

possibilitando assim um movimento de ação-reflexão-ação.  

Estrutura do curso: 

 

Os cursos foram desenvolvidos no AVEA, na plataforma MOODLE (Modular 

Object Oriented Dynamic Learning Enviroment), que possui diversos recursos de 

interação: correio eletrônico (e-mail), chat, fórum de discussão, textos online, mural de 

recados. A hospedagem da plataforma foi terceirizada pela Conexão Educar, com 

capacidade de memória para o AVEA de 10 GB de Espaço em Disco e 50 GB de tráfego 

mensal de dados.  Neste serviço, está incluído o backup (diário e semanal) e instalação de 

plugins do Moodle.  



        
Fotos: Ambiente Virtual de Ensino Aprendizagem (AVEA). Disponível em: smeflorianopolis.nucleoead.net/moodle.  

Acesso em: 12/12/12. 

 

No AVEA, buscou-se atender aos cursistas nas diferentes necessidades, 

promovendo também o letramento digital, pois nem todos possuiam conhecimento das 

Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs). Os cursistas foram acompanhados 

pelo professor articulador e auxiliados pelo mediador.  

As temáticas abordadas nestes cursos surgiram a partir das necessidades e 

demandas educacionais levantadas pelas Diretorias da SME, e reconhecidas como 

temáticas integradoras da Formação Permanente da SME: Gestão de Processos 

Educacionais, Educação Integral, Educação Inclusiva, Diversidade, ERER, 

Desenvolvimento Humano (infantil, adolescente e andragogia), Aprendizagem, 

Avaliação, Educação Ambiental, Educação para as Mídias e Leitura e Escrita 

Compromisso de todas as Áreas. 

 A partir destas temáticas, foram ofertados de agosto a outubro de 2011, com uma 

turma de sessenta vagas cada, os seguintes cursos: Gestão Educacional, Educação 

Integral, LIBRAS: língua, linguagem e comunicação e Diversidade e Educação para as 

Relações Étnico-raciais.  

Cada curso contou com um professor articulador e um professor mediador 

responsável. 

 

Curso Professor mediador Professor articulador 
Educação Integral Fernanda da Silva Lino Claudia Maria Francisca Teixeira 
Gestão Educacional  Fábio Tomaz Alves Deisi Cord 
Diversidade e Educação para as 
Relações Étnico-raciais 

Karina de Araújo Dias Jerusa Gonzaga Laus 

LIBRAS: língua, linguagem e 
comunicação 

Clarissa Motta de 
Almeida 

Lucília Collares Ipiranga/ Jairo 
Norberto Pereira (substituiu em agosto 
de 2011) 

 

Os professores articuladores e mediadores dos cursos são profissionais da RME, 

sugeridos pelos professores autores dos cadernos temáticos e indicados pelo GT-EaD, 



sendo que os professores articuladores compõem o GT. As atribuições destes professores 

consta no Plano Coorporativo da EaD de 2010.  

Os professores mediadores e professores articuladores participaram do curso de 

formação “Educação a distância na formação permanente I”, com duração de 

quarenta horas, ministrado pelos professores consultores, e que capacitaram este grupo 

em relação à formação na modalidade EaD e no moodle. Participaram também de mais 

quatro horas de formação com os professores autores dos cursos que iriam trabalhar 

respectivamente. 

 

             
Fotos: Formação dos professores articuladores e mediadores 

 

Para o desenvolvimento dos cursos, foram elaborados os cadernos temáticos 

referentes a cada curso ofertado (Anexo 17). Este material serviu como um orientador do 

percurso formativo dos cursistas, sendo apresentados os conteúdos e conceitos 

específicos. Para a elaboração destes cadernos temáticos, os professores autores 

receberam formação para orientação quanto aos encaminhamentos da produção e o “Guia 

de referência para produção de Material”, produzido pela coordenação. Este material foi 

analisado e validado pelo GT-EaD juntamente com a coordenação da EaD. 

Também ocorreu a elaboração dos cadernos de apoio (Anexo 18) aos cursistas, 

sendo: o “Guia do cursista” que apresenta o modelo e a concepção dos cursos na 

modalidade EaD; o caderno de “Introdução à EaD e ao Ambiente Virtual” que orienta aos 

cursistas sobre as principais informações da educação nesta modalidade e do AVEA. 

Nesta primeira oferta na modalidade de EaD, todos os cadernos foram 

diagramados, publicados e impressos, tendo sido distribuídos entre os cursistas. 



No dia 03 de agosto, aconteceu a aula inaugural dos cursos de EaD da SME.  O 

evento foi realizado no Auditório do Conselho Regional de Contabilidade de Santa 

Catarina, com o palestrante João Vianney (UNISUL).  Todos os inscritos nos cursos 

foram convidados, sendo que quem participou deste momento recebeu 2 horas a mais na 

carga horária total do curso.  

Nesta primeira oferta foram oferecidas 240 vagas, todas foram preenchidas, sendo 

que 75% efetivaram a inscrição participando do curso e destes 50% concluíram.  

Totalizando 90 certificações. (Anexo 19) 

 

Movimento de matricula e certificação 

Cursos Inscritos Efetivaram a inscrição % Certificaram % 

Gestão Educacional 60 44 73% 23 52% 

Libras 60 47 78% 25 53% 

Educação Integral 60 46 77% 23 50% 

Diversidade 60 43 72% 19 44% 

Total 240 180 75% 90 50% 
 

 

                                                                                     Foto: Momento presencial da formação na modalidade EaD. 

 

Com a finalização dos cursos ofertados, no mês de novembro, a coordenação da 

EaD apresentou a avaliação destes ao GT-EaD, para repasse às  respectivas diretorias.  

A partir da análise dessas avaliações, as Diretorias de Ensino apresentaram as 

demandas para o ano de 2012 em reunião de organização do Plano Geral de Formação da 

SME, por meio de seus representantes, sugerindo temas para a próxima oferta de cursos. 



Após levantamento das demandas para 2012 e indicativos das diretorias, o GT-

EaD deu início ao planejamento para a oferta do próximo ano. Definiu-se então que em 

abril de 2012 seriam reofertados os mesmos cursos de 2011, com a previsão de duas 

turmas para cada curso, totalizando oito turmas, sendo que cada curso contaria com a 

participação de um articulador e dois mediadores, que após avaliação da primeira oferta, 

passam a ter suas funções reelaboradas em relação ao projeto corporativo. 

-Professor Articulador: planejar o curso, elaborar o projeto pedagógico e o 

plano instrucional. Acompanhar a atuação dos professores mediadores.  Dialogar e 

mediar os conteúdos nos fóruns. 

-Professor Mediador: mediar os conteúdos/conceitos planejados no plano 

instrucional, orientar nas atividades, encaminhar relatórios semanais para o articulador.  

Acompanhar as freqüências dos cursistas no AVEA, com a meta de que se não houver 

não acesso em três dias, por parte do cursista, fazer contato telefônico no plantão de 

dúvidas que será presencial com duração de 2h por semana.   

Também foram definidas as temáticas para os novos cursos, com oferta em agosto 

de 2012: Educação, prevenção e sustentabilidade (patrimonial, ambiental, 

alimentar/nutricional, sexual, trânsito, paz, drogas e primeiros socorros); Gestão 

Educacional II (Legislação Educacional, Recursos, Relações 

Interpessoais/Mediação/Assédio Moral); Planejamento, Registro e Avaliação e 

Letramento (Leitura e Escrita, Linguagem Verbal e Não Verbal, Educação Matemática).  

Após definida a oferta, o GT-EaD indicou e convidou os professores autores dos 

cadernos temáticos para os novos cursos, que participaram de formação específica para 

elaboração do material. (Anexo 20) 

 

Curso Professor autor 

Educação, prevenção e sustentabilidade (patrimonial, ambiental, 
alimentar/nutricional, sexual, trânsito, paz, drogas e primeiros 
socorros) 

Charles Shnorr 

Gestão Educacional II (Legislação Educacional, Recursos, 
Relações Interpessoais/Mediação/Assédio Moral) 

Lidnei Ventura 

Planejamento, Registro e Avaliação Giselle Vasconcelos 

Letramento (Leitura e Escrita, Linguagem Verbal e Não Verbal, 
Educação Matemática).  

Silvia Maria de 
Oliveira 

 

 



3.4 – Estágio, Pesquisa e Extensão 

 

Em 20113, visando qualificar ainda mais as ações formativas de estágio, pesquisa 

e extensão, criamos a Portaria Municipal Nº 044/2011, com o objetivo de nortear os 

procedimentos e estabelecer os critérios de articulação, conveniamento, orientação, 

distribuição, encaminhamento, mapeamento, socialização, avaliação e publicização das 

ações. 

Os relatórios demonstram que ampliamos significativamente as ações propostas 

pelas instituições formadoras que tiveram sua passagem acolhida pela equipe da GEPE. 

Nossa base de dados tem o registro de: 918 encaminhamentos de estágios e 311 visitas 

de estudo de 18 instituições formadoras, contemplando 67 UEs de Educação Infantil, 

32 de Ensino Fundamental e 06 Núcleos de EJA; além disso, dentre as unidades já 

citadas, 4 UEs foram contempladas com o  PIBID - Programa Institucional de Bolsa de 

Incentivo à Docência, envolvendo 43 bolsistas e o número de serviços voluntários 

prestados,  passou de 02 (em 2010) para 24 ações. Temos ainda o registro de 139 

pesquisas, entre trabalhos de conclusão de curso (graduações e especializações), 

mestrado, doutorado e de professores universitários (pesquisas institucionais); e 16 

extensões, entre UFSC, UDESC e IFSC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

3  Este texto é composto de excertos do artigo produzido por Andréa do Prado Felippe e Deisi Cord, 
disponível nos anais 2012 do XXIV Simpósio Catarinense de Administração da Educação (Gestão da 
Educação: políticas e práticas pedagógicas), p. 82-87. 



ESTÁGIO – 1º SEMESTRE DE 2011 

CURSO INSTITUIÇÃO ESTAGIÁRIOS TOTAL U. E. 
ARTES CÊNICAS UDESC 1 1 1 

BIBLIOTECONOMIA UDESC 1 1 1 
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS UNIASSELVI 1 1 1 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
UFSC 

UDESC 
12 
16 

28 5 

ENFERMAGEM GERAÇÃO 4 4 1 

FÍSICA UFSC 3 3 1 

HISTÓRIA 
UFSC 

UDESC 
20 
26 

46 6 

INGLÊS UFSC 3 3 1 
MAGISTÉRIO IEE 36 36 6 

MÚSICA UDESC 9 9 3 
NUTRIÇÃO UFSC 11 11 4 

 

PEDAGOGIA 

FACINTER 
FAEL 
FAPI 
UCB 

UEPG 
UDESC 
UFSC 

UNIASSELVI 
UNISUL 

1 
3 

13 
3 

146 
44 
47 
19 
6 

 

288 

 

83 

PORTUGUÊS / INGLÊS COC 1 1 1 

PSICOLOGIA 
CESUSC 

UFSC 
UNISUL 

15 
4 
2 

26 09 

TOTAL 11 458   

 

ESTÁGIO – 2º SEMESTRE DE 2011 

CURSO INSTITUIÇÃO ESTAGIÁRIOS TOTAL U. E. 
ARTES CÊNICAS UDESC 10 10 3 

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 
INIASSELVI 

UFSC 
1 
3 

4 2 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
UFSC 

UDESC 
17 
38 

1 1 

FÍSICA UFSC 1 1 1 
GASTRONOMIA ASSESC 1 1 1 

GEOGRAFIA UFSC 8 8 1 

HISTÓRIA 
UFSC 

UDESC 
16 
31 

47 5 

LETRAS / PORTUGUES UFSC 17 17 3 
MAGISTÉRIO IEE 1 1 1 

MATEMÁTICA 
UFSC 
UNIP 

UNISUL 

1 
1 
1 

3 3 

MÚSICA UDESC 7 7 3 
NUTRIÇÃO UFSC 14 14 6 

PEDAGOGIA 

UEPG 
UDESC 
UFSC 

UNIVALI 
FAEL 
UCB 

UNIASSELVI 
UNISUL 
ULBRA 

FAPI 
UNIP 

101 
43 
19 
2 
2 
5 

13 
2 
1 
5 
1 

194 44 

PSICOLOGIA 
CESUSC 

UFSC 
14 
84 

98 64 

TOTAL 13 460   

 



ESTÁGIOS – 2011 

 

INSTITUIÇÕES FORMADORAS PARCEIRAS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

918 estagiários de 18 Instituições de Ensino atuando em: 

67 Unidades de Educação Infantil e 32 Unidades do Ensino Fundamental  

6 Núcleos de Educação de Jovens e Adultos 

12%

5%

61%

1%

0%
1%

3%
2%

0% 2%
1%

1%
11%

ARTES CÊNICAS = 11 BIBLIOTECONOMIA / GASTRONOMIA = 1 CIÊNCIAS BIOLÓGICAS = 6

EDUCAÇÃO FÍSICA = 83 ENFERMAGEM / INGLÊS / FÍSICA = 4 GEOGRAFIA = 8 

HISTÓRIA = 93 LETRAS /PORTUGUÊS = 17 MATEMÁTICA = 3

MAGISTÉRIO = 37 MÚSICA = 16 NUTRIÇÃO = 25

PEDAGOGIA = 482

CESUSC – COMPLEXO DE ENSINO SUPERIOR SANTA CATARINA 

COC – FACULDADE INTERATIVA 

ESCOLA TÉCNICA GERAÇÃO  

FACINTER – FACULDADE INTERNACIONAL DE CURITIBA  

FACULDADE ASSESC 

FACULDADE ESTÁCIO DE SÁ 

FAEL – FACULDADE EDUCACIONAL DA LAPA 

FAPI – FACULDADE DE PINHAIS 

IEE – INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 

UCB – UNIVERSIDADE CASTELO BRANCO 

UDESC – UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CATARINA 

UEPG – UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA 

UFSC – UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

ULBRA – UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL 

UNIASSELVI – CENTRO UNIVERSITÁRIO LEONARDO DA VINCI    

UNIP INTERATIVA – UNIVERSIDADE PAULISTA 

UNISULVIRTUAL – UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA CATARINA 

UNIVALI – UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ 

USJ – UNIVERSIDADE DE SÃO JOSÉ 

 



DAS 122 UEs DA RME, APENAS 15 NÃO RECEBERAM ESTÁGIO EM 2011: 

Creche Anna Spyrios Dimatos 

Creche Ingleses 

Creche Monsenhor  Frederico Hobold 
CRECHE 

Creche Rosa Maria Pires 

NEI Nei Pântano do Sul 

ED José Jacinto Cardoso 

ED Marcolino José de Lima ESCOLA DESDOBRADA 

ED Osvaldo Galupo 

ESCOLA BÁSICA EB Osvaldo Machado 

Núcleo Continente II 

Núcleo Norte I 

Núcleo Norte II 

Núcleo Norte III 

Núcleo Sul II 

NÚCLEOS DE EJA 

Núcleo Sul III 

UEs SEM ESTÁGIO 15 

TOTAL DE UEs 122 

 

PIBID – 2011 – UEs CONTEMPLADAS 

UEs INSTITUIÇÃO QUANTIDADE CURSO 

EBM Anísio Teixeira UFSC 4 Pedagogia 

UFSC 4 Matemática 

UFSC 5 Pedagogia EBM Beatriz de Souza Brito 

UDESC 10 Música 

EBM Maria Conceição Nunes UFSC 3 Matemática 

UDESC 8 Artes 
EBM Vitor Miguel de Souza 

UDESC 9 História 

TOTAL   43   

 

 

 

 

 

 

 

 



PESQUISAS – 2011 

     NÍVEL 

 

INSTITUIÇÃO 

DOUTORADO MESTRADO ESPECIALIZAÇÃO GRADUAÇÃO CURSO 
TÉCNICO 

PESQUISA 
INSTITUICIONAL 

BARDDAL       1     

IFSC     2       

FUNDAÇÃO CERTI           1 

SENAC         1   

UDESC   7   2   4 

UFCE     16       

UFRGS   1         

UFSC 8 27 33 13   3 

UFSM    1         

UNB       1     

UNINTER     3 3     
UNIVERSITÉ L. 

LYON 
1           

UNISUL       3     
UNIVERSIDADE 

CANDIDO 
MENDES 

    1       

UNIVERSIDADE 
DO MINHO 

  1         

USJ       5     

SME / SMS           1 

  9 37 55 28 1 9 

TOTAL = 139 

 

EXTENSÕES - 2011 

Instituição 
Centro/ 

Departamento 

Extensão  

Realizadas 

UEs atingidas 

CED – Departamento de Metodologia de Ensino 1 1 

CCB – Departamento de Microbiologia de Alimentos 1 4 

CFH – Laboratório de História, Saúde e Sociedade 1 1 

CFH – Departamento de História 3 4 

CFH – Departamento de Psicologia 1 1 

CTC – Departamento de Arquitetura e Urbanismo 1 1 

CTC - Computação 1 1 

CTC – Engenharia Química e de Alimentos 1 15 

CCS – Departamento de Patologia 1 11 

CCS - Nutrição 1 2 

UFSC 

CCE – Letras/Francês 1 1 

FAED – Faculdade de Educação 1 1 
UDESC 

CEAD – Centro de Educação a Distância 1 1 

IFSC 
Departamento de Ensino, Pesquisa e Extensão 

1 2 

  
TOTAL 

16   

  



Todavia, a RME ainda não era ouvida sobre suas reais necessidades e interesses 

acerca de intervenções pela via dos estágios, pesquisas e extensões, tendo em vista que as 

instituições formadoras traziam suas ofertas, procuravam atender às suas demandas e 

eram acolhidas. 

Com o objetivo de valorizar e reorientar a ação educativa e preocupada em 

atender os interesses das UEs da RME, a GEPE elaborou, em parceria com as Diretorias 

de Educação Infantil (DEI) e Ensino Fundamental (DEF), um instrumento de coleta de 

dados - levantamento de demandas (Anexo 21)4. Este documento foi enviado para as UEs 

em junho de 2011, objetivando subsidiar o mapeamento das áreas de 

interesse/necessidades de modo a nortear a política de estágio, pesquisa e extensão e 

consolidar a articulação com as Instituições Formadoras parceiras. 

Das 122 UEs, 109 devolveram o formulário devidamente preenchido. 

Participaram do levantamento: 71 unidades de Educação Infantil, 31 Unidades de 

Ensino Fundamental e 13 Núcleos de Educação de Jovens e Adultos. Este instrumento 

mapeou quali-quantitativamente as demandas pontuadas pela equipe de profissionais, 

considerando os objetivos e metas estabelecidas nos Projetos Políticos Pedagógicos das 

UEs, de forma a trazer elementos que permitissem argumentar, frente às instituições 

formadoras, acerca de demandas desta Rede. A tabulação de dados foi realizada sob a 

orientação do Prof. Dr. Erni José Seibel – UFSC, a partir do mês de outubro de 2011.  

 

3.5 – Acompanhamento da Licença para Aperfeiçoamento / professor formador 

/catalogação 

 

Em 2011, a GEPE continua a ser responsável pelos procedimentos de 

acompanhamento da frequência e da contrapartida ao final do curso, de acordo com o 

Decreto Nº 6554, de 05 de março de 2009. 

Neste ano realizou-se um levantamento da situação dos servidores afastados com 

ônus, entre os períodos de 2003 a 2011. Foram encontradas pendências em alguns casos, 

tendo os servidores  recebido ofício do Secretário de Educação, estabelecendo um prazo 

para a entrega da documentação exigida e comprovação da conclusão do curso. 

  
                                                

4 Disponível em 
http://www.portal.pmf.sc.gov.br/entidades/educa/index.php?cms=formacao+permanen
te&menu=7pmf.sc.gov.br/entidades/educa>. Acesso em 12 de Dezembro de 2012 



RELATÓRIO – 2011 
 

NÚMERO DE AFASTAMENTOS EM 2011

22
76%

7
24%

MESTRADO

DOUTORADO

 
 

Servidores com Pendência - Afastados no período de  2003 a 2011 

16
70%

7
30%

Cumpriram com a contrapartida /Atenderam primeira chamada

Servidores que receberam o Ofício

TOTAL = 23 SERVIDORES

 

Servidores que receberam Ofício do Secretário

3
42%

2
29%

2
29%

Quitaram a contrapartida/Atenderam chamada do Ofício

Não concluiram o curso/ Irão ressarcir o Município

Faltam cumprir a contrapartida 

TOTAL = 7 SERVIDORES

 

 



3.5.1 - Banco de Dados do Professor Formador e Catálogo de Dissertações e Teses 

 

O Banco de Dados do Professor Formador foi organizado com a intenção de 

potencializar a atuação dos servidores e pesquisadores no Programa de Formação 

Permanente da SME. O Catálogo de Dissertações e Teses visa à divulgação e o 

conhecimento acerca dos trabalhos desenvolvidos por servidores e pesquisadores 

externos que têm suas pesquisas realizadas no âmbito da RME, possibilitando a reflexão 

sobre a realidade da educação. Os trabalhos apresentados retratam a trajetória da Rede, 

ampliando o conhecimento e tecendo novos percursos de pesquisas acadêmicas e 

formação em serviço. Em 2011 foi publicada a primeira Edição impressa, que contou 

com 42 pesquisas. (Anexo 22). 

BANCO DE DADOS DO PROFESSOR FORMADOR E CATÁLOGO DE DISSERTAÇÕES E 
TESES

39

3

MESTRADO DOUTORADO
 

  

Essa obra foi organizada em ordem alfabética, por autor e para facilitar a consulta, 

possui dois índices: um por autor das pesquisas e, outro, por título e ano de defesa.  

Para acessar as obras na íntegra, armazenadas na Biblioteca Digital de Teses e 

Dissertações, é necessário que o leitor acesse a internet e siga as instruções contidas 

nesses espaços de navegação virtual: http://portal.pmf.sc.gov.br/entidades/educa/, no 

banner Formação Permanente. 

 

3.6 – Plataforma Freire 

 

Em 2011, em função do início da nova gestão dos diretores das UEs eleitos em 

2010, foi necessário realizar a atualização do cadastro destes diretores. Esta ocorreu 

devido a uma reformulação no processo de inscrições na Plataforma Freire. O diretor 

neste momento seria o responsável por indicar os professores de sua UE para os cursos 



ofertados pelo PARFOR. Após indicação dos diretores, a GEPE deveria validar as pré-

inscrições.   

Com este novo caráter e dando continuidade ao levantamento de demanda, 

acompanhamento e divulgação do calendário, foi ofertado pelo PARFOR, o curso de 

formação inicial (1ª licenciatura) de Pedagogia/UDESC com 80 vagas, para Florianópolis 

no 2º semestre. Os cursos de Filosofia (30 vagas); Física (30 vagas) e Matemática (30 

vagas), com pré-inscrição para o segundo semestre, tiveram três professores da RME pré-

inscritos e validados pela GEPE, porém não sendo oferecidos para Florianópolis e sim 

cidades vizinhas. 

 

4 – AÇÕES REALIZADAS EM 2012 

 

4.1- Plano de formações 

 

No ano de 2012 deu-se continuidade aos encontros sistemáticos para discutir a 

proposta de datas de formações conforme planejamentos prévios de cada Diretoria, 

mantendo-se a organização e metodologia do ano anterior. Os encontros aconteceram 

com a representatividade das Diretorias, tendo seu registro em atas (Anexo 23).  

Ao longo destes encontros o objetivo principal foi ultrapassar a visão de 

especificidades de níveis e modalidades de ensino e propor o exercício de tomada 

coletiva de consciência no sentido da necessidade de um plano integrado de formações da 

SME.  

Podemos destacar neste sentido que ocorreram alguns movimentos para 

concretizar este objetivo. A partir das discussões ocorridas nestes encontros foi possível a 

criação de um calendário on line (Anexo 24), o que permitiu um compartilhamento das 

ações planejadas e autonomia de cada Diretoria em alterar datas, respeitando a 

organização das demais. Este movimento enquanto exercício permitiu um 

amadurecimento das relações. No entanto, houve dificuldades no sentido de perceber a 

intencionalidade de uma proposta de formação integrada da SME. 

Podemos destacar ainda como positivo, o movimento realizado para a organização 

e planejamento dos seminários e eventos a partir da constituição de comissões formadas 

com representantes das Diretorias, sendo fundamental a participação de um membro do 

Departamento de Eventos e da GEAF (Gerência Administrativa e Financeira). Em relação 

a organização do trabalho por comissões percebeu-se a necessidade de criar um 



instrumento orientador para as ações realizadas nas mesmas, salientando o papel do 

coordenador enquanto mobilizador deste processo. Consideramos que esta nova 

metodologia de trabalho proporcionou uma vivência que ainda necessita de construção de 

relações de pertencimento para a efetiva concretização das ações idealizadas.  

No decorrer das reuniões, pensando no processo de avaliação das ações 

formativas planejadas, definiu-se que a partir dos dados que constam no SIGEPE 

(Sistema de Gerenciamento da Formação Permanente) teria inicio a construção de um 

instrumento para possibilitar a avaliação do processo e organização das formações 

oferecidas pela SME. A intenção para este movimento apresentou como foco principal 

fatores quantitativos e qualitativos.  

Para tanto, no ensaio deste movimento, cada Diretoria recebeu um quadro 

contendo orientações para avaliação do processo de formação presencial e/ou a distância 

a partir dos seguintes critérios: temática abordada e título, demanda (público-alvo e 

quantidade de pessoas), frequência (quantificar inscritos e possíveis concluintes), carga 

horária/periodicidade, infraestrutura (espaço, lanche, equipamentos), divulgação, 

consultoria/pagamento. 

Diante da necessidade de refletir o planejamento realizado até então e com base 

nos dados coletados, a GEPE buscou consultoria junto ao Prof Dr Erni José Seibel 

(UFSC) com o objetivo de construir um instrumento de avaliação único para as 

Diretorias. No momento inicial deste processo de avaliação nos debruçamos em 

considerar aspectos quantitativos das formações. As reflexões acerca deste exercício 

possibilitaram perceber a necessidade de ajustar as informações no SIGEPE com a 

intencionalidade de qualificar o processo de avaliação.  

As consultorias nos auxiliaram no sentido de perceber que os dados das formações 

podem se relacionar e promover diferentes reflexões, considerando os diversos aspectos: 

carga horária ofertada, vagas (ofertadas e efetivadas), abrangência do conteúdo (prática 

de sala de aula, interação cultural, gestão, gestão pedagógica, instrumentalização técnica, 

atendimento à legislação - programas), turno, público (restrito ou geral), certificação e 

Diretoria responsável. Outro aspecto considerado para esta avaliação foi a verificação das 

ações formativas previstas e não realizadas, realizadas e não previstas e ações canceladas 

de acordo com o plano geral. Toda esta reflexão teve como ponto de partida um quadro 

extraído do SIGEPE e reformulado conforme orientações do Prof Erni José Seibel. 

(Anexo 25).  



As contribuições da consultoria passaram a orientar as discussões do grupo nas 

reuniões de calendário de formação, possibilitando um olhar de distanciamento da ação. 

Cada diretoria teve a oportunidade de refletir sobre sua proposta de formação, percebendo 

os acertos e equívocos do planejamento. Diante das considerações quantitativas, estamos 

realizando um estudo e descobrindo as infinitas possibilidades de análise, quanto ao 

cruzamento das informações obtidas a partir do quadro de cursos oferecidos. Dentre as 

possibilidades de avaliação podemos destacar:  

- horas de curso oferecidas pela SME; 

- vagas ofertadas e efetivadas; 

- possibilidades de certificação; 

- abrangência de conteúdos; 

- diversificação da oferta (seminários, oficinas, congresso, palestras, cursos de 

curta, média e longa duração, modalidades presencial e a distância); 

- ausências, abstenções e abandonos; 

- considerações das Diretorias em relação à organização deste trabalho, analisando 

os seguintes aspectos: plano geral de formações; organização do calendário on line; 

reuniões da comissão de calendário; organização dos eventos por comissões (Anexo 26) 

Tendo em vista a possibilidade de refletir sobre o processo de formação realizado 

em 2012, consideramos fundamental que haja continuidade neste movimento de analisar 

os indicadores existentes, a partir de novos olhares, novas perguntas e outros possíveis 

indicadores. Importante ressaltar, ainda, a contribuição que estas reflexões tem trazido 

para reformulações do próprio SIGEPE, adequando-o cada vez mais às necessidades de 

gerenciamento das informações. 

Apesar de termos vivenciado o redimensionamento das atribuições da GEPE no 

que tange à formação continuada em 2011, conseguimos caminhar no sentido de 

desenvolver as diretrizes e muitas das ações traçadas no Planejamento Estratégico, em 

2010. 

 

4.2 - Formações/ eventos presenciais 

 

4.2.1 - Formação para Auxiliares de Serviços Gerais 

 

Dando continuidade a proposta de formação, em 2012, o projeto intitulado: 

“Trabalho e Desenvolvimento Humano” (Anexo 27) foi organizado para atender o 



servidor na dimensão pessoal e profissional, buscando promover nesta  formação a 

construção de conhecimentos, a integração social, a valorização profissional e a 

reorientação da ação nos espaços educativos.  

A formação aconteceu em dois módulos, totalizando a carga horária de 24 horas: a 

primeira etapa ocorreu nos dias 01,02 e 03 de fevereiro e a segunda nos dias 18, 19 e 20 

de julho.  

Foram contemplados aproximadamente 550 funcionários efetivos e terceirizados, 

divididos em seis grupos (três no período matutino e três no vespertino). Toda a 

formação, mais uma vez, contou com a parceria da GEPE e GEAP com a Empresa 

ORBENK, que custeou e organizou o lanche. 

O primeiro módulo de formação foi organizado visando respeitar os interesses e 

necessidades dos participantes, tendo como ponto de partida as demandas apresentadas na 

pesquisa realizada em julho de 2011. Dentre os assuntos levantados, optou-se por incluir 

temáticas que abordassem questões pessoais e profissionais. Os temas escolhidos para a 

primeira etapa foram: Trabalho e Desenvolvimento Humano; Saúde do trabalhador; 

Primeiros Socorros; Sustentabilidade; Organização do Trabalho. 

No segundo módulo, as temáticas escolhidas propuseram-se a dar continuidade 

aos interesses dos participantes. Desta maneira, mais seis assuntos foram planejados para 

a etapa: Ergonomia no Trabalho; Cultura é ser Consciente: informar, inspirar e 

transformar; Prevenção a Acidentes Tóxicos no Ambiente de trabalho; As Relações 

Interpessoais e educativas e o Papel dos Auxiliares de Serviços Gerais neste Processo; 

Qualidade na Prestação do Serviço – ORBENK; Vivência Artística. 

     
Fotos: Formação de Auxiliar de Serviços Gerais 

 



Ao finalizar cada uma das duas etapas de formação, os participantes realizaram 

suas avaliações (Anexo 28), sendo a avaliação da primeira etapa produzida e tabulada 

pela Empresa ORBENK.  

Os dados desta avaliação referem-se à participação dos funcionários, onde do total 

de 571 participantes, 67% concluíram a carga horária deste módulo. Em relação a 

avaliação, todas as palestras obtiveram como maior percentual de satisfação o conceito 

“muito bom”. Não foram pontuados outros aspectos referentes às temáticas que pudessem 

acrescentar alteração no planejamento inicial. Por último, os participantes avaliaram o 

Coffee Break oferecido, com um percentual de 64% entre os conceitos “muito bom“ e 

“bom’. 

Ao finalizar a segunda etapa, reorganizou-se o processo de avaliação e 

certificação. A avaliação passou a ser elaborada e tabulada pela GEPE, onde foram 

destacados aspectos que indicam a elaboração do planejamento da formação para o ano 

de 2013. 

Considerando um total de 555 Auxiliares de Serviços Gerais inscritos, 76% 

concluíram os três dias da formação. Das 371 avaliações tabuladas, as palestras foram 

consideradas “muito boas” em sua maioria. O Coffee Break oferecido foi avaliado por 

34% como “regular” a “ruim” e 25% não responderam este item.  

 

 

 

 

 

 

 

Na avaliação descritiva do evento, os participantes destacaram alguns aspectos 

que precisam ser considerados para o próximo planejamento das atividades, 

principalmente em relação à SME e a empresa ORBENK: 

 

 

 

Faltantes
131
24%

Com 100% de 
Frequência

424
76%



PONTOS 

POSITIVOS 

Num breve resumo das avaliações, os participantes consideraram que a formação foi bem 

organizada, destacando a importância de terem a oportunidade de participar de momentos 

como estes. Consideraram que os palestrantes trouxeram informações fundamentais para 

suas atribuições, sugerindo que retornem em outros momentos para dar continuidade aos 

assuntos. Comentaram ainda que, quanto mais conhecimento, maiores suas condições de 

melhorar o desempenho de sua função. 

PONTOS 

DE 

ATENÇÃO 

SME 

Registro de freqüência na entrada e saída: solicitaram que o cartão para efeito de 

freqüência fosse passado também na saída, pois consideram ser muito importante, uma 

vez que há participantes que vão embora após o lanche e recebem a mesma presença. 

Convocação: por ser uma formação para todos os funcionários, a liberação também 

deveria ser, pois em algumas escolas hão houve a dispensa.  Pontualidade do início e fim 

no horário da formação: que começassem as palestras bem no horário marcado, pois 

devido aos atrasos, a palestra se estendeu além do horário e alguns participantes saíram. 

Qualidade do material de limpeza: os materiais utilizados nas creches não são de boa 

qualidade. 

PONTOS 

DE 

ATENÇÃO 

ORBENK 

Avaliam que a relação da empresa com os funcionários precisa melhorar, muitos andam 

insatisfeitos. Falta assistência a saúde e profissionais volantes para cobrir eventuais 

afastamentos nas unidades. Falta a intervenção dos supervisores diante de conflitos nas 

unidades, atraso no pagamento das horas extras e concessão de férias. Também relataram 

a insatisfação com o local de trabalho. 

PONTOS 

DE 

ATENÇÃO 

COFFE 

BREAK 

Consideraram que o lanche não foi bom, deveria ter bolos, leite, bolachas recheadas, 

sucos naturais, salgados. Ser diferenciado de um dia para outro, com uma melhor 

qualidade do pão do sanduíche, além de não ter sabor. O café não foi suficiente para a 

quantidade de participantes. 

  

Os pontos destacados referem-se a temáticas já abordadas. No entanto, ainda 

sentem a necessidade de aprofundar os conhecimentos, uma vez que sempre aparecem 

informações mais atuais, tais como: Saúde (prevenção de acidentes no trabalho/ saúde da 

mulher/ sexualidade); Primeiros socorros (cuidado com crianças em caso de acidente); 

Limpeza (manutenção do ambiente limpo e organizado/ técnicas de limpeza para torná-lo 

mais ágil e menos cansativo/ manipulação dos produtos de limpeza); Reciclagem; 

Relações humanas do trabalho; Direitos trabalhistas, Motivação para os estudos; 

Psicologia, Ginástica laboral; Assistência médica/Plano de saúde. No planejamento das 



atividades propostas para 2013, consideramos a avaliação descritiva realizada pelos 

participantes desta última etapa. 

 

 

4.2.2 - Formação para Diretores 

 

Considerando os indicativos pontuados na avaliação de 2011, o planejamento da 

formação para diretores “O Gestor e a Articulação do Cotidiano” (Anexo 29), abordou 

as seguintes temáticas: Organização do tempo e do espaço; Gestão de comunicação e 

documentos; Projeto Pedagógico: trajetórias coletivas que dão sentido e identidade à 

escola; Plano Nacional de Educação 2012/2020; Articulação do trabalho coletivo; Gestão 

de Processos. 

 A organização desta formação contemplou oficinas temáticas, com módulos de 

oito horas.  Os cursistas foram organizados em 5 grupos com até 25 participantes: 3 

grupos no período matutino e 2 grupos no período vespertino, com encontros de 4h e 

duração de 2 meses por oficina (abril/maio, junho/julho, agosto/setembro). No primeiro 

encontro de cada oficina o diretor teve assessoramento com um consultor especialista na 

referida temática e acesso a textos norteadores para a discussão.  

No encontro de encerramento desta formação contamos com a contribuição da 

Profª Drª Lucia S. Hardt (UFSC), que abordou o tema “Os fios que tecem a Gestão 

Escolar”. Neste mesmo encontro realizamos a avaliação do processo de formação vivido 

no corrente ano. 

Face as atividades desenvolvidas, ao final desta formação, 78 participantes 

realizaram a avaliação (Anexo 30). Destes, 70 indicaram que as oficinas realizadas 

oportunizaram um aproveitamento mais efetivo em relação às necessidades do cotidiano e 

as possibilidades de aplicabilidade no fazer de sua função. As observações foram 

agrupadas em tópicos, sendo que também opinaram em relação a sugestões de temáticas 

para o próximo ano: 

 

 

 

 

 



TÓPICOS CONSIDERAÇÕES 

Você utilizou os 
conhecimentos abordados nas 
oficinas em suas relações do 
cotidiano? Em quais aspectos: 
Pedagógico, Financeiro, 
Administrativo, Relações 
interpessoais, outros? 

Os diretores afirmaram que os conhecimentos abordados na formação 
contribuíram nas dimensões pedagógica, administrativa e relações 
interpessoais.  Apenas dois afirmaram não ter utilizado tais 
conhecimentos. 

 

Ocorre troca de informações 
com diretores de outras UEs?  
Qual a dimensão da troca? 
Gestão financeira, Gestão 
Pedagógica, Gestão de 
pessoas? 

A troca de informações entre os diretores ocorre de forma muito tímida, 
alguns o fazem com os diretores de unidades que ficam na mesma 
região e as dimensões apontadas como de maior demanda de partilha 
são: gestão de pessoas e pedagógica.  Por outro lado, tivemos quase na 
mesma proporção indicativos de que não ocorre nenhum tipo de troca. 

Quais dificuldades e 
facilidades que você encontra 
no desempenho de sua 
função? 

Os diretores que atuam em creches apontaram como sendo uma das 
maiores dificuldades, o fato de assumirem múltiplas funções no 
cotidiano e também a falta de uma equipe técnica (secretário, 
administrador, supervisor e orientador) nestas instituições.  Pontuaram 
também suas dificuldades em administrar as ausências sistemáticas de 
funcionários nas UEs, bem como a rotatividade de profissionais a cada 
ano. 
Outro aspecto que vale ressaltar é a organização do tempo e as 
atividades realizadas pelo diretor. Indicaram também dificuldades nos 
encaminhamentos de conflitos no cotidiano, na prestação de contas, na 
administração democrática e no acompanhamento pedagógico. Vários 
diretores pontuaram um sentimento de solidão existente na função. 

Sugestão de temáticas para 
2013. 

Indicaram o aprofundamento das temáticas abordadas em 2012 e 
solicitaram a organização da formação em pequenos grupos. Pontuaram 
também a necessidade de uma abordagem no que se refere a função do 
gestor, (administrativo e financeiro, gerenciamento de pessoas),  alguns 
têm muita dificuldade em fazer uso da autoridade e em delegar tarefas. 
Apontam ainda a necessidade de espaço para a troca de experiências. 

Sugestões de temas: 

Gestão de pessoas; Organização do trabalho coletivo; Aprofundamento 
das temáticas abordadas em 2012; Avaliação na educação infantil; 
Currículo; Sistema de arquivo; Políticas Públicas/ Ética no serviço 
público (área do trabalho); Sustentabilidade; Gênero e diversidade;  
Planejamento; Conselho de Escola; Elaboração de projetos e captação 
de recursos; 
Avaliação Institucional. 

O que faltou dizer? 

A carga horária disponibilizada para cada temática foi insuficiente; 
Ampliar esta formação para os demais profissionais;  
Parabéns a equipe da formação; 
Os consultores foram excelentes; 
Importante articular o calendário da SME e não realizar formação no 
mesmo dia de outros eventos; 
A organização da formação possibilitou estabelecer parcerias;  
Formação em período integral. 

 

Em relação a freqüência foi possível avaliar que dos 127 gestores inscritos, 12% 

completaram 100% da carga horária total (32h) e o maior índice (20%) dos participantes 



completou cerca de 20 horas. Esta constatação indica uma avaliação com necessária 

reorganização da carga horária ofertada para o ano letivo de 2013.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2 - Formação para servidores em situação de readaptação 

 

Na continuidade de formações e compreendendo que os profissionais em situação 

de readaptação estão afastados temporariamente de suas funções, porém com 

possibilidades de desenvolver outras atividades, a DAE, por meio da GEPE em parceria 

com o Departamento de Saúde e Bem Estar do Servidor (DESABES) organizou a 

formação “Fortalecendo Identidades nos Tempos, Espaços e Relações” (Anexo 31).  

De acordo com os dados, 401 (13%) servidores encontram-se nesta situação e os 

mesmos, em menor ou maior grau, possuem restrições na realização de suas atribuições. 

Contudo, apresentam possibilidades de contribuir em outros aspectos presentes no 

cotidiano das instituições: atendimento ao público, apoio pedagógico, incentivo a leitura, 

entre outras funções.     

Para o planejamento da formação, baseamo-nos nos relatos sobre as ações já 

realizadas nas UEs por profissionais readaptados, além do levantamento realizado pelo 

DESABES no final de 2011, de modo a contribuir nos espaços em que há mais servidores 

atuando, que são: apoio pedagógico; apoio ao atendimento/organização da biblioteca; e 

apoio na secretaria da unidade. Vale ressaltar que a última ação de formação específica 

FREQUENCIA TOTAL DE INSCRIÇÕES 127 PARTICIPANTES
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para estes servidores foi promovida pelo Programa de Saúde e Bem Estar do Servidor 

(PROSABES) em 2008. 

A formação objetivou apoiar e estimular o desenvolvimento de práticas coletivas 

nas UEs.  Foram organizados dois módulos denominados Núcleo Comum, oferecido a 

todos os profissionais inscritos; e Núcleo Específico, oferecido aos mesmos profissionais 

que optaram pela modalidade de formação conforme a função exercida.  

O núcleo comum abrangeu a temática Readaptação: ressignificando tempo, 

espaço e relações do servidor, com carga horária de 12 horas. O núcleo específico 

contemplou as temáticas: Apoio a Projetos Pedagógicos Coletivos na Educação Infantil; 

Apoio Administrativo na Secretaria das UEs; Apoio na Biblioteca Escolar: dimensões e 

possibilidades de ampliação do atendimento, totalizando 20 horas de formação. Para 

obtenção do certificado foi considerada a freqüência mínima de 24 horas. 

Ao finalizar esta formação constatou-se que de um total de 128 inscritos, a 

freqüência de 24 horas obteve o maior percentual (19%) de comparecimentos. Do total de 

participantes somente 9% concluiu a carga horária total de 32 horas, sendo que o maior 

percentual verifica-se entre as inscritas na temática Apoio Administrativo na Secretaria 

das UEs. Estas informações nos revelam que as profissionais, em algum momento do 

curso, podem ter sentido a necessidade de afastamentos para tratamento de saúde ou 

terem saído da situação de readaptação. Outros fatores também podem ter contribuído 

para compor estes dados, no entanto, não podemos afirmar. 

Frequência  Total de inscrições - 128 participantes

21
16%

12
9%

21
16%

23
19%

21
16%

15
12%

11
9%

4
3%

4 horas

8 horas

12 horas

16 horas  

20 horas

24 horas

28 horas

32 horas

 

Em relação a questões quantitativas e qualitativas, a avaliação (Anexo 32) nos 

revela que a carga horária poderia ser ampliada (embora não tenha sido atingida pela 

maioria). Avaliaram também que os encontros poderiam ser organizados em oficinas 



práticas e por último, apontaram que o trabalho realizado no núcleo comum foi de 

fundamental importância por ser um momento em que puderam compartilhar com as 

Psicólogas suas angústias. No entanto, neste último apontamento é necessário esclarecer 

que a proposta foi elaborada com o objetivo de contribuir para o fortalecimento da 

identidade do servidor em situação de readaptação, em uma ação formativa e não com 

caráter terapêutico.  Para 2013, a solicitação destacada nas avaliações é de que a 

formação tenha continuidade, principalmente em relação ao apoio administrativo e 

questões envolvendo conhecimentos tecnológicos.  

 

4.2.3 - II Encontro de Práticas Pedagógicas em Foco  

 

Dando continuidade a formação de Práticas Pedagógicas em Foco desenvolvida 

em 2011 e considerando a avaliação realizada, planejou-se o II Encontro de Práticas 

Pedagógicas em Foco: um mergulho na cultura da Ilha (Anexo 33).  Este encontro 

aconteceu nos dias 16 e 17 de julho e seu planejamento ocorreu de forma integrada com 

as demais diretorias da SME. 

A temática que alinhou as discussões e as produções do evento foi a Cultura 

Popular de Florianópolis, compreendida como um sistema de significados, atitudes e 

valores partilhados, e conectada a possibilidade de recriações e transformações que 

permanecem no tempo. 

O encontro foi organizado com uma palestra e sete oficinas, intencionando que os 

conceitos (conteúdos) problematizados fossem transformados em conhecimento como 

aprendizado para atuação profissional de cada participante nos seus locais de trabalho.  

De acordo com esta organização, ocorreu a palestra “Herança cultural de 

Florianópolis” (Prof Dr Sérgio Luiz Ferreira, USJ), e as oficinas: “Ervas associada à 

culinária” (Prof. Alésio dos Passos Santos); “Fotografia e história” (Prof. Msc. Aldonei 

Machado e Profª. Dra. Magda Pischetola), “Produção do boi de mamão: deixa o boi 

vivo”, (Prof. Elói Pereira); "Olhó-lhó”: vamos dançar? A cultura da ilha na dança-

improvisação” (Profª Andresa S. Soares, Profª. Msc.  Elaine C. P. Lima, Profª Maria do 

Carmo Saraiva e Profª Vanessa G. Francischi); “Contação de história: contos, cantos e 

brincadeiras da ilha de Santa Catarina” (Prof.ª Msc. Felícia Fleck); “Pandorga” (Valdir 

Agostinho, artista popular) e  “Costurando idéias com a brincadeira do boi de mamão” 

(Profª. Msc. Dione Raizer, DESABES/DAE/SME)  



Ao finalizar as oficinas, aconteceu o momento de socialização, com apresentação 

das produções realizadas nos diferentes espaços. Contamos também com a apresentação 

musical do oficineiro e artista popular Valdir Agostinho.  

 

 

    
                                                                                    Fotos: II Encontro de Práticas Pedagógicas em Foco        

 

No decorrer dos dias de encontro, os participantes demonstraram sua opinião 

sobre o evento, em painel, sendo possível citar como destaque: 

“Quero parabenizar a equipe pela organização, estava muito bom e os cursos 

foram interessantes, creio que as professoras que participaram saíram satisfeitas. 

Obrigada.” 

“Esse evento é tudo de bom, seria melhor ainda se fosse mais dias. Dar mais 

oportunidade para as pessoas participar de mais de um curso. Tudo é muito legal, o 

companheirismo, rever novos amigos e é claro, mais conhecimento.” 

“Os dois encontros de práticas pedagógicas (2011/2012) foram maravilhosos. Já 

estou esperando o de 2013. Muito obrigado.” 

Os dados quantitativos apontam que foram inscritos 150 profissionais da RME, 

sendo que 92 efetivaram a participação, o que representa 61,3%. Do universo dos 

participantes, 58% realizaram a avaliação do encontro. Com relação ao sexo, 95% eram 



mulheres e 5% eram homens. No que se refere à situação funcional foram 90% de 

profissionais efetivos e 10% de profissionais substitutos, sendo que a maioria atua na 

educação infantil. (Anexo 34) 

 

4.2.4 - I Seminário Práticas de Estágio, Pesquisa e Extensão 

 

Diante da visibilidade das ações realizadas por esta Gerência e com o objetivo de 

socializar algumas experiências relevantes de Estágio, Pesquisa e Extensão, 

desenvolvidas em UEs da SME, no período de 2010 a 2012, foi planejado o I Seminário 

Práticas de Estágio, Pesquisa e Extensão (Anexo 35), que buscou promover momentos 

de reflexão e avaliação acerca destas ações, perspectivando maior integração e 

fortalecimento das relações entre os parceiros institucionais. 

O evento ocorreu nos dias 20 e 21 de Agosto, com uma carga horária total de 10 

horas, contemplando na noite de abertura, um panorama geral acerca da temática. O 

público convidado a participar do evento foi composto por servidores da RME de 

Florianópolis, profissionais e estudantes das instituições de ensino superior, tecnológico e 

médio. 

Para a realização desta ação contamos com a participação do Prof. Dr Erni José 

Seibel (UFSC), do Prof Msc. Alfredo Balduino Santos (UDESC) e Prof Dr Mário de 

Noronha Neto (IF-SC). Os referidos professores contribuíram para a reflexão acerca da 

política para “Estágio, Pesquisa e Extensão: o tripé da universidade traduzido em ações 

educativas na Rede Municipal de Ensino de Florianópolis”. Na mesma noite, a GEPE 

realizou uma breve apresentação, relatando a Política de Estágio, Pesquisa e Extensão da 

Rede Municipal de Ensino (RME) de Florianópolis desde 2010. 

No segundo dia do evento, ocorreu a socialização de práticas de Estágio, Pesquisa 

e Extensão, indicadas pelas UEs e Diretorias da SME. A mediação dos relatos contou 

com a contribuição de representantes das referidas Diretorias.  



      
Fotos: I Seminário EPEX 

 

Na mesa de encerramento, o Prof. Dr. Erni Seibel, realizou considerações de 

acordo com as temáticas apresentadas e pontuou aspectos relevantes que necessitam de 

atenção para a realização de encaminhamentos relacionados aos procedimentos da GEPE, 

bem como a reorganização desta política junto as Instituições de Ensino Superior (IES). 

 

   
Fotos: I Seminário EPEX 

 

Enquanto avaliação (Anexo 36) deste evento destacamos que dos 151 inscritos, 

122 estavam presentes, sendo que mais 25 pessoas participaram sem realizar sua 

inscrição, totalizando 147 participantes.  



Inscrições e participação 

151

122

25

29

NÚMERO DE INSCRITOS

NÚMERO DE PRESENTES INSCRITOS

NÚMERO DE PRESENTES NÃO INSCRITOS

NÚMERO DE INSCRITOS FALTANTES

 

Do total de 147 participantes, 75 realizaram a avaliação on line, destacando 

aspectos agrupados em:  

 

TÓPICOS CONSIDERAÇÕES 

Elogios 

 

Consideraram que a iniciativa foi um marco e parabenizaram a SME. Pontuando 
esta primeira edição como possibilidade de pensar uma proposta mais arrojada para 
o segundo seminário. A organização do evento também foi elogiada pela iniciativa 
e cuidado com que tudo foi planejado e executado, em especial a organização e o 
respeito aos tempos de apresentação e aos eixos privilegiados. Outro aspecto 
apontado como positivo foi o mapeamento das ações de Estágio, Pesquisas e 
Extensão, realizado nas diferentes instituições e apresentado no evento. Indicaram 
também que esses momentos deveriam acontecer com mais frequência na rede, 
pois possibilitam visualizar o que acontece além dos muros de cada Unidade 
Educativa. 

Sugestões 

 

Carga horária: ampliação do seminário para dois dias de apresentações, pois 
apesar de muito interessante, a quantidade de relatos e o pouco tempo para 
perguntas e discussões deixaram o dia muito carregado e cansativo. Consideraram 
que o evento deveria contemplar mesas redondas para discussão em grupos 
menores questões tais como: “quando o estágio não dá certo”; “o que as UEs 
esperam do estágio”; “por que o estágio da UAB não segue os mesmos critérios”, 
entre outras. 

Debate: solicitaram a possibilidade de momentos para discussões acerca das 
apresentações, atendendo a perguntas e dúvidas. Outra solicitação foi  que 
houvesse interação entre as apresentações, pois ao final fica descontextualizado. 

Distribuição: indicaram que as apresentações poderiam ser organizadas por áreas 
(alfabetização, línguas, artes, matemática, etc.) ou níveis de ensino (educação 
infantil, anos iniciais, ensino fundamental), simultameamente. Esta organização 



também poderia ser em mesas redondas, com inscrição de acordo com a temática 
de interesse. 

Críticas 

 

Comentaram sobre a falta de conhecimento dos membros da mesa de abertura 
sobre o assunto a ser discutido, pois houve principalmente uma descrição da 
própria instituição a que pertence. Destacaram ainda o curto espaço de tempo para 
debates e reflexões. Apontaram ser necessário que a GEPE defina uma melhor 
forma para a realização das contrapartidas, para qualificar o retorno e também o 
profissional que está em processo formativo. A ausência do representante da UFSC 
assim como nenhum indicativo desta instituição na modalidade da Ed. Infantil. 
Avaliaram a importância de haver relatos de ações de estágios na modalidade à 
distância. Destacaram também a falta de respeito da platéia com os apresentadores 
dos relatos.   
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4.3 – Educação a Distância 

 

No início do ano de 2012, objetivando dar continuidade a implementação do 

Projeto Corporativo da EaD, o GT EaD se reuniu ainda sob a coordenação da professora 

Regina Bittencourt Souto (GEPE) , mas com alteração de alguns representantes das 

diretorias, ficando  assim constituído: 



Gerência de Formação Permanente: Beatriz de O. e S. Monguilhott Martins, Deisi 

Cord e Luciana Augusta Ribeiro do Prado. 

Diretoria de Educação Infantil: Marlise Oestreich. 

Diretoria de Ensino Fundamental: Daniel Godinho Berger. 

Diretoria de Educação Continuada: Claudia Teixeira, Maria Eloiza de Macedo. 

Diretoria do Observatório da Educação e Apoio ao Educando: Maeli Faé 

A partir do mês março a coordenação da EaD, passou a utilizar o espaço físico e 

os equipamentos juntamente com a GEPE . O GT-EaD continuou contando durante todo 

o ano, com a consultoria em EaD  dos professores Dr. Jorge Luiz Silva Hermenegildo e  

Jean Carlo Bilhan, na capacitação do grupo em produção de cursos e edição na 

plataforma Moodle. 

Coube ao GT EaD  durante este ano, organizar e planejar a re-oferta dos cursos 

que já tinham sido oferecidos em 2011/2, e a oferta dos novos cursos previstos no 

planejamento para 2012-2.  

Nos meses de abril a junho, foram re-ofertados os cursos de Gestão Educacional, 

LIBRAS: língua, linguagem e comunicação, Diversidade e Educação para as Relações 

Étnico-raciais e Educação Integral. Para cada curso foram organizadas duas turmas com 

sessenta vagas cada, contabilizando um total de cento e vinte vagas por curso. 

Para efetivar esta oferta na 2ª edição, constituiu-se um grupo de trabalho com um 

professor articulador e dois professores mediadores para cada curso, que após convite do 

GT-EaD ficou assim definido: (Anexo 37) 

 

Curso Professor articulador Professor mediador 

Gestão Educacional Daniel Godinho Beger 
Adriana Ferrari 
Paula Cortinhas de Carvalho Becker 

LIBRAS: língua, linguagem e 
comunicação 

Mauren Medeiros 
Maria Eloiza de Macedo 
Clarissa Motta de Almeida 

Diversidade e educação para as 
relações étnico-raciais 

Karina Dias 
Sandra Regina Pires 
Daieli Althaus 

Educação Integral Cláudia Maria Teixeira 
Fernanda Lino 
Silvane Dalpiaz do Carmo 

 

Os professores mediadores e articuladores participaram do curso de formação 

“Educação a distância na formação permanente II”, com duração de vinte horas, 

ministrado pelos professores consultores. 

Durante todo o planejamento e desenvolvimento dos cursos no primeiro semestre 

deste ano, foram organizadas pela coordenação da EaD reuniões semanais de avaliação e 



planejamento com o grupo de professores mediadores e articuladores, no período 

noturno. 

Para o desenvolvimento dos cursos, nesta segunda oferta os cadernos de apoio aos 

cursistas (“Guia do cursista” e “Introdução à EaD e ao Ambiente Virtual”) assim como, 

os cadernos temáticos (Anexo 38) não foram impressos, tendo sido apenas 

disponibilizados para os cursistas no AVEA. 

A estrutura do curso foi alterada a partir da avaliação feita pelos cursistas da 

primeira oferta em 2011, incluindo-se mais duas horas de encontro presencial no meio do 

curso, sendo esta optativa para os cursistas. Após reorganizada, a estrutura ficou assim: 

 

 

Na oferta do primeiro semestre, das 480 vagas ofertadas dos cursos na modalidade 

EaD, 355 pessoas se inscreveram, destas 68% efetivaram a inscrição participando do 

curso, sendo que 49% concluíram.   Totalizando 117 certificações.  

 

 

 

 



Movimento de matricula e certificação- (turmas A e B) 
Cursos Inscritos  Efetivaram a inscrição % Certificaram % 

Gestão Educacional 121 81 67% 46 57% 
Libras 82 55 67% 16 29% 
Educação Integral 74 53 72% 27 51% 
Diversidade 78 51 65% 28 55% 
Total 355 240 68% 117 49% 

 

Para os novos cursos, que foram ofertados no segundo semestre deste ano, o GT- 

EaD analisou e validou os cadernos temáticos, a partir da organização de material pela 

coordenação, contendo orientações referentes ao conteúdo e a forma, de acordo com os 

princípios epistemológicos, metodológicos e políticos explicitados no Plano Corporativo 

da Formação Permanente na Modalidade de Educação a Distância/SME.  

Após alguns ajustes, os cursos foram assim denominados: Letramento no 

Contexto Educativo; Gestão e Ética no Serviço Público; Planejamento, Registro e 

Avaliação; e Educação e Prevenção para a Sustentabilidade.  

Com a finalização dos cursos ofertados no primeiro semestre, o GT-EaD fez a 

avaliação desta segunda oferta e definiu que para o segundo semestre deste ano, o 

caderno temático do curso de LIBRAS: língua, linguagem e comunicação, tendo 

apresentado problemas de elaboração quanto aos desenhos, conceitos e abordagens, está 

sendo reelaborado pelas autoras.  Por este motivo o curso não foi ofertado no segundo 

semestre. 

Para o segundo semestre o GT-EaD definiu ainda, que fossem re-ofertados os 

cursos de Gestão Educacional, Educação Integral e Diversidade e Educação para as 

Relações Étnico-Raciais, desta vez com uma turma com sessenta vagas, tendo sido 

ofertado nos meses de agosto a outubro. E para os meses de setembro a novembro, 

tivemos também a oferta dos quatro novos cursos, com uma turma de cada curso, com 

sessenta vagas cada.  

Coube ainda aos integrantes do GT-EaD, a atribuição de professores articuladores 

de todos os cursos no 2º semestre, de maneira a possibilitar o conhecimento da dinâmica 

do trabalho para esta formação na modalidade a distância. Bem como, convidar os 

professores mediadores, onde se fez a opção em dar prioridade aos profissionais que 

haviam trabalhado nas ofertas anteriores, pois estes já haviam participado de formação 

para atuar nesta modalidade. 



Tendo sido ofertados sete cursos, três articuladores tiveram a função de articular 

dois cursos cada um, sendo um de re-oferta e outro da nova oferta. Ficando assim 

constituída a equipe de trabalho: (Anexo 39) 

 

Curso Professor articulador Professor mediador 

Gestão Educacional Daniel Godinho Beger 
Paula Cortinhas de Carvalho 
Becker 

Diversidade e Educação para as 
Relações Étnico-raciais 

Karina Dias 
Sandra Regina Pires 
 

Educação Integral Cláudia Maria Teixeira 
Fernanda Lino 
 

Letramento no Contexto 
Educativo 

Deisi Cord Daieli Althaus 

Gestão e Ética no Serviço 
Público, 

Cláudia Maria Teixeira Patricia Cunha Costa Vieira 

Planejamento, Registro e 
Avaliação. 

Daniel Godinho Beger Anderson Abreu 

Educação e Prevenção para a 
Sustentabilidade. 

Karina Dias Silvane Dalpiaz do Carmo 

 

No segundo semestre, foram ofertadas 420 vagas, 399 pessoas se inscreveram, 

destas 71% efetivaram a inscrição participando do curso, sendo que 56% concluíram.   

Totalizando 159 certificações. 

 

Movimento de matricula e certificação   

Cursos Inscritos 
Lista de 
espera 

Efetivaram a 
inscrição % Certificaram % 

Gestão Educacional 60 7 44 73% 26 69% 

Educação Integral 60 8 47 78% 38 81% 
Diversidade e Educação para as 
Relações Étnico- raciais 60 13 40 66% 13 39% 

Letramento no Contexto Educativo 60 13 41 68% 31 76% 
Planejamento,  Registro e 
Avaliação 60 52 53 86% 23 43% 

Gestão e Ética no Serviço Público 47 0 27 57% 13 48% 
Educação e Prevenção para a 
Sustentabilidade 52 0 31 59% 14 46% 

Total 399 93 283 71% 158 55% 
 

Os professores mediadores e articuladores tiveram mais 20 horas da formação 

“Educação a distância na formação permanente III”. Aqueles que trabalharam com os 

novos cursos, participaram ainda de uma formação de quatro horas com os professores 

autores dos respectivos cadernos temáticos. 

Durante todo o período de planejamento e desenvolvimento dos cursos neste 

segundo semestre, após avaliação do grupo de professores articuladores, mediadores e 



coordenação da EaD, as reuniões semanais passaram a acontecer quinzenalmente. Criou-

se então na plataforma moodle, um espaço denominado de “Ambiente de Interação”, para 

que, entre um encontro e outro pudéssemos socializar os trabalhos desenvolvidos, as 

dúvidas e encaminhamentos dos cursos. 

No mês junho, a coordenação da EaD também participou do “IV SEPEaD – 

Seminário de Pesquisa em EAD - Desafios para o futuro da EaD” (anexo 40), com a 

exposição de um pôster e a produção de um artigo relatando sobre a trajetória da EaD na 

Formação Permanente da RME, no ano de 2011.  A publicação destes trabalhos está nos 

anais do evento (http://ead.ufsc.br/seminario2012/files/2012/04/Anais-

vers%C3%A3opreliminar-. pdf). 

Em dezembro a reunião do GT-EaD para avaliação dos cursos ofertados no 

segundo semestre, a partir da análise realizada dos questionários respondidos pelos 

cursistas (Anexo 41) e avaliação descritiva feita pelos professores articuladores e 

mediadores (Anexo 42) indicou para 2013, a revisão teórica do caderno temático de 

LIBRAS: língua, linguagem e comunicação. Propôs ainda que, os candidatos a diretor das 

UEs participem dos cursos de Gestão Educacional e Gestão e Ética no Serviço Público. 

Bem como indicou as seguintes temáticas para realização de novos cursos: Novo Plano 

Nacional de Educação; Projeto Político Pedagógico e Currículo; Sexualidade, Gênero e 

Educação; Função Social da Educação; Organização de Espaços; e Concepção 

de Infância.  
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Curso 1 – Gestão Educacional 
Curso 2 – LIBRAS – língua, linguagem e comunicação 
Curso 3 – Educação Integral 
Curso 4 – Diversidade e Educação para as Relações Étnico-raciais 
Curso 5 – Letramento no Contexto Educativo 
Curso 6 – Planejamento, Registro e Avaliação 
Curso 7 – Gestão e Ética no Serviço Público 
Curso 8 – Educação e Prevenção para a Sustentabilidade 
 



       

Fotos: Momentos presenciais na formação na modalidade EaD. 

 

4.4 - Estágio, Pesquisa e Extensão 

 

Em 20125, outros avanços foram sendo construídos nesta trajetória: estabelecemos 

a obrigatoriedade de conveniamento de estágio com todas as instituições de ensino 

superior, tecnológico e médio que pretendiam propor intervenções em UEs da RME, de 

forma a garantir o acompanhamento efetivo destas ações por parte dos professores 

orientadores; substituímos a Portaria Municipal 044/2011 por duas outras mais 

detalhadas: 116/2012, que estabelece orientações à realização de pesquisa e extensão e 

117/2012, que estabelece as orientações à realização de estágio curricular, iniciação à 

docência e serviço voluntário na RME. 

Apresentamos, ainda, o instrumento de demandas para os coordenadores de 

estágio e extensão de todas as instituições de ensino superior, tecnológico e médio da 

grande Florianópolis. Além disso, realizamos, em agosto de 2012, o I Seminário de 

Práticas de Estágio, Pesquisa e Extensão na RME de Florianópolis, com o objetivo de 

socializar algumas experiências relevantes desenvolvidas no período de 2010 a 2012, 

propiciando momentos de reflexão e avaliação acerca destas ações, perspectivando maior 

integração e fortalecimento das relações entre parceiros. 

Até o momento (dezembro/12), em se tratando de dados referentes ao ano 

corrente, temos 1.055 registros de estágios, 382 visitas de estudo, provenientes de 11 

instituições formadoras, agora conveniadas; 33 bolsistas de PIBID; 45 serviços 

                                                

5  Este texto é composto de excertos do artigo produzido por Andréa do Prado Felippe e Deisi Cord, 
disponível nos anais 2012 do XXIV Simpósio Catarinense de Administração da Educação (Gestão da 
Educação: políticas e práticas pedagógicas), p. 82-87 



voluntários; 69 pesquisas, entre trabalhos de conclusão de curso (graduações e 

especializações), mestrado, doutorado e de professores universitários; e 09 extensões, 

entre UFSC, UDESC e IFSC.  

ESTÁGIOS – 1º Semestre / 2012 

CURSO INSTITUIÇÃO ESTAGIÁRIOS TOTAL U. E. 
ARTES CÊNICAS UDESC 5 5 2 
ARTES VISUAIS UDESC 1 1 1 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
UFSC 

UDESC 
20 
34 

54 10 

GEOGRAFIA 
UFSC 

UDESC 
UNIASSELVI 

4 
3 
1 

8 3 

HISTÓRIA 
UFSC 

UDESC 
25 
20 

45 7 

LETRAS/LIBRAS UFSC 2 2 1 
LETRAS/ PORTUGUES UFSC 6 6 1 

MATEMÁTICA UNIVALI 1 1 1 
MÚSICA UDESC 16 16 5 

NUTRIÇÃO UFSC 30 30 8 

PEDAGOGIA 

UEPG 
UDESC 
UFSC 

UNISUL 
UNIVALI 

USJ 
UNIASSELVI 

UNIP 

167 
59 
40 
2 
1 
2 

22 
1 

294 22 

PSICOLOGIA 
CESUSC 

UFSC 
5 

97 
102 42 

TOTAL 11 564   

 

ESTÁGIOS – 2º Semestre / 2012 

CURSO INSTITUIÇÃO ESTAGIÁRIOS TOTAL U. E. 
ARTES CÊNICAS UDESC 13 13 5 
ARTES VISUAIS UDESC 13 13 2 

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS UFSC 2 2 1 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
UDESC 
UFSC 

38 
7 

46 10 

FONOAUDIOLOGIA UFSC 10 10 1 
GASTRONOMIA ASSESC 3 3 2 

HISTÓRIA UNIASSELVI 1 1 1 
LETRAS/LIBRAS UFSC 1 1 1 

LETRAS/ PORTUGUES UFSC 8 8 2 
NUTRIÇÃO UFSC 58 58 18 

PEDAGOGIA 

FAEL 
UEPG 

UDESC 
UFSC 

UNISUL 
UNIASSELVI 

UNIP 

14 
126 
49 
30 
1 

45 
2 

267 27 

PSICOLOGIA 
CESUSC 

UFSC 
7 

62 
69 9 

TOTAL 9 491   

 

 

 



ESTÁGIOS - 2012 

 

  

INSTITUIÇÕES FORMADORAS PARCEIRAS: 

 

 

 

 

 

 

1055 estagiários de 11 Instituições de Ensino atuando em: 

72 Unidades de Educação Infantil e 32 Unidades do Ensino Fundamental  

8 Núcleos de Educação de Jovens e Adultos 

54%

17%

1%

0%

9%
4%0%

0%2%

0% 1%
2%

8%

1% 1%

ARTES CÊNICAS = 18 ARTE VISUAIS = 14 CIÊNCIAS BIOLÓGICAS = 2 FONOAUDIOLOGIA = 10

GASTRONOMIA = 3 EDUCAÇÃO FÍSICA = 100 GEOGRAFIA = 8 HISTÓRIA = 46

LETRAS /LIBRAS = 3 LETRAS/PORTUGUES = 14 MATEMÁTICA = 1 MÚSICA = 16

NUTRIÇÃO = 88 PEDAGOGIA = 561 PSICOLOGIA = 171

CESUSC – COMPLEXO DE ENSINO SUPERIOR DE SANTA CATARINA 
ESCOLA TÉCNICA GERAÇÃO  
FACULDADE INTEGRADAS ASSESC 
FACULDADE ESTÁCIO DE SÁ 
FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAC  
IF/SC – INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA 
UDESC - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CATARINA 
UEPG- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA 
UFSC – UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 
UNIASSELVI – CENTRO UNIVERSITÁRIO LEONARDO DA VINCI   
UNIBAN – FACULDADE UNIÃO BANDEIRANTES 
UNISUL – UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA CATARINA 
UNIVALI - UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ 
USJ – UNIVERSIDADE DE SÃO JOSÉ 



PESQUISAS – ATÉ NOVEMBRO DE 2012 

NÍVEL 
INSTITUIÇÃO DOUTORADO MESTRADO ESPECIALIZAÇÃO GRADUAÇÃO 

(TCC) 
PESQUISA 

INSTITUCIONAL 
FMP - FAC. MUN. 

DE PALHOÇA 
   01  

IFSC   01  01 

Parceria 
UFSC/INCRA 

    01 

Parceria 
SME/SMS 

    01 

Parceria UDESC/ 
UNIVALI 

    01 

Parceria 
UFSC/UDESC/ 

UFBA 
    01 

UDESC  05  06 05 

UFBA 01     

UFPR  01    

UFSC 03 16 04 07 08 

UFSM  01    

UnB     01 

UNIVALI  01    

UNIVERSITÉ 
LUMIÈRE LYON 2 

01     

USJ - CENTRO 
UNIV. MUN. DE 

SÃO JOSÉ 
   01  

USP 01     

Subtotal 06 24 05 15 19 

TOTAL = 69  

 

 

EXTENSÕES – ATÉ NOVEMBRO DE 2012 

Instituição Centro/ 
Departamento 

 
Extensões 

Unidades Educativas 
atingidas 

CED – Departamento de Metodologia de Ensino 1 1 

CFH – Laboratório de História, Saúde e Sociedade 2 2 

CFH – Filosofia e Ciências Humanas 1 1 

CCS – Departamento de Nutrição 1 1 

CCS – Departamento de Ginecologia e Obstetrícia 1 1 

CCA – Departamento de Ciências e Tecnologias de 
Alimentos 

1 1 

UFSC 

CFH - Departamento de Geociências 1 1 

UDESC FAED – Faculdade de Educação/PROEX 1 1 

 TOTAL 9 9 

 

 



ESTÁGIOS, PESQUISAS E EXTENSÕES – 2010 a 2012 – QUADRO 

COMPARATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Para o ano de 2013, estamos recebendo solicitações e intenções de Pesquisa e 

Extensões. Das ações de pesquisa iniciadas em 2012, muitas certamente foram/serão 

concluídas, porém ainda não recebemos o trabalho final nem a respectiva contrapartida, a 

ser destinada primordialmente à Unidade Educativa, “campo”. Outras, possivelmente, 

terão continuidade no ano letivo de 2013, necessitando assim novo encaminhamento ao 

gestor escolar (principalmente pesquisas institucionais, que via de regra têm longa 

duração, ou ainda pesquisas de doutorado e mestrado iniciadas no 2º semestre de 2012, 

bem como projetos de extensão), conforme Portaria Nº 116/2012. Com relação aos 

estágios curriculares, estes são renovados/solicitados semestralmente pelo professor 

orientador da Instituição Formadora, conforme Portaria Nº 117/2012. A vigência dos 

convênios de estágio curricular obrigatório varia de 2013 a 2017. 

 

 

 

 

 

315

57
13

918

139

16
69

9

1055

0

200

400

600

800

1000

1200

ESTÁGIO PESQUISA EXTENSÃO

2010

2011

2012



4.5 – Acompanhamento de Licença para Aperfeiçoamento / professor formador 

/catalogação 

 

No decorrer de 2012, a GEPE continuou a realizar o acompanhamento às questões 

relacionadas ao afastamento remunerado dos funcionários licenciados para estudos de 

Mestrado e Doutorado,  estando assim em consonância com o Art. 8º do Decreto Nº 6554, 

de 05 de março de 2009.  

No relatório deste ano, consta o número de afastados e comprovação da 

contrapartida (comprovante de freqüência trimestral, cópia da dissertação ou tese e cópia 

do certificado de conclusão do curso) referente ao afastamento com ônus para estes 

profissionais. 

 

 
NÚMERO DE AFASTAMENTOS EM 2012

22
81%

5
19%
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COMPROVAÇÃO DE FREQÜÊNCIA DURANTE O CURSO = 100 %
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Em relação a contrapartida, oito (8) dos servidores licenciados conseguiram 

cumprir em tempo hábil. Ainda há servidores com pendências, convocados para quitar a 

contrapartida até 21/12/2012.  

Para o ano de 2013, os servidores que concluírem o curso em 2012, deverão 

realizar a entrega da contrapartida em 90 dias após a defesa de sua Dissertação ou Tese.  

TOTAL =  27 SERVIDORES  AFASTADOS 



22 22 21 22

0
3

7 5

0

5

10

15

20

25

Mestrado Doutorado

Licença Aperfeiçoamento com Ônus - Quadro comparativo 2009/2012

2009 2010 2011 2012
 

 

4.5.1 - Banco de Dados do Professor Formador e Catálogo de Dissertações e Teses 

 

O Banco de Dados de Professor Formador e o Catálogo de Dissertações e Teses, 

em 2012, contou com novas adesões na versão on line e a atualização da sua edição, 

referente às dissertações e teses, entregues no ano de 2012. Será disponibilizada a partir 

do dia 15 de dezembro a nova edição que visa à divulgação e o conhecimento dos 

trabalhos desenvolvidos por servidores e pesquisadores.  

Para este ano, houve a proposta de disponibilizar os formulários de identificação 

da pesquisa e identificação do pesquisador para preenchimento on line, com o objetivo de 

facilitar a padronização da quantidade de caracteres para as futuras edições. Os mesmos 

serão disponibilizados no SIGEPE assim que o Edital de Chamada Pública para 2013 for 

homologado. 

                              BANCO DE DADOS DO PROFESSOR FORMADOR E CATÁLOGO
                           DE DISSERTAÇÕES E TESES                                                                                 

41

4

MESTRADO

DOUTORADOTotal de Pesquisas: 45

  



Assim como dos anos anteriores, os trabalhos podem ser conhecidos na íntegra 

acessando a internet e seguindo as instruções contidas nesses espaços de navegação 

virtual: http://portal.pmf.sc.gov.br/entidades/educa/, no banner Formação Permanente. 
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4.6 – Plataforma Freire 

 

No ano de 2012 não houve oferta de curso através do PARFOR para 

Florianópolis. No início deste ano, o cadastro dos diretores foi novamente atualizado para 

atender os requisitos da Plataforma.  

Seguindo calendário da Plataforma Freire, após levantamento de demanda da 

RME, foram solicitados para o 2º semestre de 2013 os seguintes cursos de Formação 

Inicial na modalidade presencial:  

 

Curso Número de vagas solicitadas 

Artes cênicas 30 

Artes visuais 30 

Dança (arte) 30 

Informática  30 

Letras 30 

Letras - inglês 30 

Libras 30 

Música 30 

Pedagogia 70 



Em novembro do corrente ano, as IES inseriram a oferta de cursos e vagas, na 

Plataforma Freire. No entanto para Florianópolis não houve a oferta de cursos, somente 

para outras cidades, conforme tabela.  

Em relação aos encaminhamentos e efetivação da oferta dos cursos e inscrição dos 

profissionais candidatos às vagas para 2013, é de fundamental importância realizar o 

acompanhamento do calendário de atividades do PARFOR, pois é possível, diante da 

liberação da SME, que o candidato interessado freqüente o curso desejado em outro 

município.  

 

Atividades Prazos 

Inserção da demanda 2013, pelas Secretarias estaduais e 
Municipais, na Plataforma Freire 

10/09/2012 a 22/10/2012 

Disponibilização do Mapa da Demanda 2013 para as IES, 
Fóruns e UNDIMES 

23/10/2012 

Inserção, pelas IES, da oferta de cursos e vagas, na 
Plataforma Freire 

24/10/2012 a 26/11/2012 

Disponibilização do Quadro de Ofertas de Cursos e Vagas 
2013 para fins de análise, ajustes e aprovação, pelos Fóruns 
Estaduais; Ativação, pelos Fóruns, dos cursos e vagas 
aprovados, na Plataforma Freire. 

27/11/2012 a 04/02/2013 

Análise, homologação e publicação, pela Capes, do Quadro 
de Oferta de Cursos e Vagas 2013 aprovado pelos Fóruns 

05/02/2013 a 10/02/2013 

Período de pré-inscrição na Plataforma Freire 11/02/2013 a18/03/2013 

Período de validação das pré-inscrições pelas Secretarias de 
Educação estaduais e municipais 

19/03/2013 a 15/04/2013 

Disponibilização da relação de pré-inscritos validados 16/04/2013 

Período de seleção dos pré-inscritos pelas IES; 

 Registro, pelas IES, dos pré-inscritos selecionados 
17/04/2013 a17/05/2013 

Período de matrícula e registro, pelas IES, dos matriculados 
na Plataforma Freire 

20/05/2013 a 21/06/2013 

Ajuste ou envio do PTA e solicitação do Termo de 
Referência à Capes, pelas IES 

24/06/2013 a 05/07/2013 

Análise, pela Capes, do PTA/Termo de Referência e repasse 
dos recursos 

06/07/2013 a 19/07/2013 

http://freire.mec.gov.br/index/calendario 

 

 



5 – Considerações finais 

 

Entendemos que, num curto espaço de tempo, tivemos uma caminhada fértil e 

pioneira em se tratando da constituição de parcerias e procedimentos no que tange a 

Estágio, Pesquisa, Extensão, articulação da formação continuada presencial, além da 

implantação e implementação da formação na modalidade EaD. A elaboração do Plano 

Estratégico em 2010 permitiu o alinhamento e a integração de todas as ações realizadas 

por esta Gerência.  

Um aspecto positivo acerca deste trabalho, entre outros, foi o esforço realizado em 

conjunto com as demais Diretorias da SME para planejar, organizar e executar as ações 

formativas na RME de Florianópolis. 

Contudo, temos consciência de que muito ainda há por se conquistar e construir. 

Para tanto, é imprescindível que se permita uma política supra gestão, num fluxo que 

tenha continuidade dos processos formativos e das parcerias estabelecidas.  

Há que se considerar, ainda, a necessidade de refinar os instrumentos de coleta, 

sistematização e análise de dados, investindo em ferramentas que permitam maior 

visibilidade de e para todos os envolvidos e interessados no processo.  

Outro aspecto que necessita de aprimoramento é o acompanhamento efetivo das 

ações empreendidas nas UEs, de forma a tornar ainda mais significativas as experiências 

e as contrapartidas combinadas entre os parceiros constituídos. 

Salientamos que as propostas de trabalho para os anos 2010, 2011 e 2012 (Anexo 

43), contemplaram os apontamentos das avaliações realizadas com os sujeitos envolvidos 

nos processos formativos. Tais apontamentos revelam a necessidade de continuidade e 

aprofundamento das articulações e parcerias com as Diretorias da SME, Unidades 

Educativas e diferentes Instituições Formadoras. 

Por fim, julgamos pertinente ressaltar que todos os dados, levantamentos e ações 

da GEPE estão disponibilizados no site6 da SME de Florianópolis, tendo sido atualizados 

periodicamente.  

 

 

                                                

6 Disponível em 
http://portal.pmf.sc.gov.br/entidades/educa/index.php?cms=formacao+permanente&menu=7. 
Acesso realizado em  14/12/2012. 



6 - Anexos 

Anexo 1 - Plano Estratégico da GEPE 

Anexo 2 - Portaria 031/2010 

Anexo 3 – Folder Seminário Práticas Exitosas/2010 

Anexo 4 - Capa do Livro Práticas Exitosas 

Anexo 5 - Plano Corporativo EaD/2010 

Anexo 6a - Portaria Municipal 044/2011 

Anexo 6b - Portaria Municipal 116/2012 

Anexo 6c - Portaria Municipal117/2012 

Anexo 6d - Portaria Municipal 256/2012 

Anexo 7 - Decreto Municipal nº 6554/2009 

Anexo 8 - Atas de Planejamento de Calendário de formações/2011 

Anexo 9 - Plano Geral de Formações para 2012 

Anexo 10a - Projeto Formação de Secretários /2011 

Anexo 10b - Folder Formação de Secretários /2011 

Anexo 11a - Projeto Formação de Diretores /2011 

Anexo 11b - Folder Formação de Diretores /2011 

Anexo 12 - Avaliação da formação de diretores/2011 

Anexo 13 - Projeto e folder Formação de Serviços Gerais /2011 

Anexo 14 - Avaliação Formação de Auxiliares de Serviços Gerais – ORBENK/2011 

Anexo 15a - Projeto I Encontro de Praticas Pedagógicas em Foco /2011 

Anexo 15b - Cartaz I Encontro de Praticas Pedagógicas em Foco /2011 

Anexo 16 - Portaria Municipal 045/2011 

Anexo 17a - Capa Diversidade e Educação (Ead) 

Anexo 17b - Capa Educação Integral (EaD) 

Anexo 17c - Capa LIBRAS: língua, linguagem e comunicação (EaD) 

Anexo 17d - Capa Gestão Educacional (EaD) 

Anexo 18a - Capa Introdução a EaD e ao Ambiente Virtual 

Anexo 18b - Capa Guia do Cursista (EaD) 

Anexo 19 - Análise de dados dos cursos ofertados em 2011_2 (EaD) 

Anexo 20a - Cartaz_divulgação EaD/2011 

Anexo 20b - Folder_divulgação_EaD/2011 

Anexo 21 - Levantamento de demandas/2011 (Estágio, Pesquisa e Extensão) 



Anexo 22 – Capa da 1ª Edição impressa - Catalogo de Dissertações e Teses/2011 

Anexo 23 - Atas de Planejamento de Calendário de formações/2012 

Anexo 24a - Calendário Formações 1º semestre/2012 

Anexo 24b - Calendário Formações 2º semestre/2012 

Anexo 25a - Quadro de Formações DAE 

Anexo 25b - Quadro de Formações DEI 

Anexo 25c - Quadro de Formações DEF 

Anexo 25d - Quadro de Formações DIREC 

Anexo 25e - Quadro de Formações DIOBE 

Anexo 25f - Quadro de Formações GABINETE 

Anexo 26 - Considerações acerca das Reuniões do Plano de Formações /2012 

Anexo 27a - Projeto - Auxiliares de Serviços Gerais/2012 

Anexo 27b - Folder fevereiro/2012 Formação Auxiliares Serviços Gerais 

Anexo 27c - Folder julho/2012 Formação Auxiliares Serviços Gerais 

Anexo 28a - Avaliação 2012 Formação Auxiliares Serviços Gerais /Fevereiro 2012 

Anexo 28b - Avaliação Formação Auxiliares Serviços Gerais/julho 2012 

Anexo 29a - Projeto Formação Diretores/2012 

Anexo 29b - Folder módulo 1 Formação Diretores/2012 

Anexo 29c - Folder modulo 2 Formação Diretores/2012 

Anexo 29d - Folder modulo 3 Formação Diretores/2012 

Anexo 30 - Avaliação Formação Diretores/2012 

Anexo 31a - Projeto Formação de Servidores em Situação de Readaptação /2012 

Anexo 31b - Folder Formação de Servidores em Situação de Readaptação /2012 

Anexo 32 – Avaliação Folder Formação de Serv. em Sit. de Readaptação /2012 

Anexo 33a - Projeto II Encontro Práticas Pedagógicas em Foco/2012 

Anexo 33b - Folder II Encontro Práticas Pedagógicas em Foco/2012 

Anexo 34 - Avaliação II Encontro Práticas Pedagógicas em Foco/2012 

Anexo 35a - Projeto I Seminário de Estagio, Pesquisa e Extensão/2012 

Anexo 35b - Cartaz I Seminário de Estagio, Pesquisa e Extensão/2012 

Anexo 36 - Avaliação I Seminário de Estagio, Pesquisa e Extensão/2012 

Anexo 37a - Cartaz divulgação – cursos EaD/2012/1º semestre 

Anexo 37b - Folder divulgação – cursos EaD/2012/1º semestre 

Anexo 38a - Capa Educação prevenção e sustenta bilidade (EaD) 

Anexo 38b – Capa Gestão e ética no serviço público (EaD) 



Anexo 38c - Capa Letramento no contexto educativo (EaD) 

Anexo 38d - Capa Planejamento, registro e avaliação (EaD) 

Anexo 39a - Cartaz divulgação – cursos EaD/2012/2º semestre 

Anexo 39b - Folder divulgação – cursos EaD/2012/2º semestre 

Anexo 40 - Artigo publicado no IV SEPEaD/2012 

Anexo 41 - Análise de dados EaD/2012 

Anexo 42 – Avaliação mediadores e articuladores – EaD/2012 

Anexo 43a - Avaliação GEPED /2010 

Anexo 43b - Avaliação GEPE /2011 

Anexo 43c - Planejamento GEPE para 2011 

Anexo 43d - Proposta calendário para  2011 

Anexo 43e - Avaliação GEPE/2012 

Anexo 43f – Avaliação das Áreas GEPE/2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


